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{zgodnie z uni wer sy tec ką tra dy cją, 31 paź dzier ni ka,
w przed dzień wszyst kich Świę tych, rek tor UAm

prof. An drzej Le sic ki zło żył kwia ty i za pa lił zni cze 
na gro bach by łych rek to rów uni wer sy te tu.

Na Cmen ta rzu Za słu żo nych Wiel ko po lan po cho wa ni są: 
prof. Michał Sobeski, prof. Janusz Ziółkowski, prof. Bolesław Erzepki,

prof. Józef Paczoski, prof. Ireneusz Wierzejewski oraz prof. Paweł Gant -
kow ski. Na Cy ta de li spo czy wa prof. Jan Groch ma lic ki. Rek tor od wie dził
tak że Kryp tę na Wzgó rzu Św. Woj cie cha, w któ rej spo czy wa pierw szy rek -
tor Uni wer sy te tu Po znań skie go, prof. He lio dor Świę cic ki. Zmar li w tym
ro ku pro fe so ro wie z na szej uczel ni: To masz Po krzyw niak i Lech Trze cia -
kow ski by li na to miast wspo mi na ni przez przy ja ciół na tra dy cyj nych Za -
dusz kach Po znań skich w Pa ła cu Dzia łyń skich. P. stanula

{ Prof. rolf fieguth, wybitny zachodnioeuropejski
slawista oraz uznany badacz i znawca literatury

polskiej został włączony w poczet honorowych doktorów
UAm 23 października w Auli Lubrańskiego. 

Prof. Rolf Fie guth   wie le   lat pra cy na uko wej po świę cił ba da niom
nad li te ra tu rą pol ską, roz sła wia jąc w świe cie do ko na nia ro man tycz nych
wiesz czów – wśród nich Ada ma Mic kie wi cza, pa tro na UAM. Uro dził się
w 1941 ro ku w Ber li nie. Jest uczo nym wy spe cja li zo wa nym w po lo ni sty -
ce, ale spraw nie po ru sza się w wie lu fi lo lo giach na ro do wych i licz nych
dys cy pli nach do dat ko wych. Ty tuł dok to ra otrzy mał za roz pra wę po świę -
co ną „Dzia dom” Ada ma Mic kie wi cza, po czym pra co wał przez kil ka na -
ście lat na Uni wer sy te cie w Kon stan cji. W ro ku 1983 zwią zał się
z Uni wer sy te tem w szwaj car skim Fry bur gu, gdzie na nie miec ko -fran cu -
skim po gra ni czu ję zy ko wym stwo rzył sław ny na ca łym świe cie ośro dek
ba dań sla wi stycz nych, w tym przede wszyst kim po lo ni stycz nych. We Fry -

bur gu or ga ni zo wał kon fe ren cje, wy da wał zbio ro we pra ce po lo ni stycz ne,
kształ cił wy cho wan ków, któ rzy sta wa li się am ba sa do ra mi pol skiej li te ra -
tu ry i kul tu ry na wie lu kon ty nen tach. Jest zna ny ja ko wy bit ny tłu macz
li te ra tu ry pol skiej i jej świet ny edy tor. Na le żał do ze spo łu, któ ry opra co -
wał 13-to mo we wy da nie pism Wi tol da Gom bro wi cza, gdzie do ko nał
m.in. kon ge nial ne go prze kła du po wie ści „Trans -Atlan tyk”, uzna wa nej
wcze śniej za nie prze kła dal ną z po wo du obec nej w niej sty li za cji na pa -
mięt ni ki sar mac kie. Prze kła dał tak że li ry ki Cy pria na Ka mi la Nor wi da,
sta wia ją ce po dob nie wy so kie wy ma ga nia tłu ma czo wi. Czy tel ni cy nie -
miec cy mo gli dzię ki nie mu po zna wać dzie ła Hen ry ka Sien kie wi cza, Bo -
le sła wa Pru sa, Wa cła wa Be ren ta, Bo le sła wa Le śmia na i wie lu in nych,
któ rych wy da nia opa try wał sta ran ny mi ko men ta rza mi i kom pe tent ny -
mi przed mo wa mi. Ogło sił dru kiem nie mal 200 ar ty ku łów na uko wych.
Pięć ksią żek Fie gu tha zo sta ło wy da nych tak że po pol sku, a ich se rię roz -
po czę ła „Po ezja w fa zie kry tycz nej”, gdzie w prze kro jo wy  spo sób uka -
zał na szą li te ra tu rę okre su kil ku set lat. A. Śliwińska
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W najbliższym numerze 
ŻYCIa UNIWERSYTECKIEgo

opublikujemy rozmowę 
z prof. Krzysztofem Trybusiem,

promotorem honorowego doktoratu
dla prof. Rolfa Fiegutha 
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no wo cze sna bi blio te ka pu blicz na

w Aar hus, któ ra w 2016 ro ku

otrzy ma ła ty tuł „Bi blio te ki ro ku”

} czytaj – str. 5
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{w ho lu głów nym col le gium che mi cum od był się
10 li sto pa da wer ni saż prac An drze ja okiń czy ca 

pt. „Pa ra wa ny”. 

An drzej Okiń czyc, ab sol went Pań stwo wej Wyż szej Szko ły Sztuk Pla -
stycz nych w Po zna niu, zna ny jest z por tre tów (je den z nich znaj du je
się w po czcie rek to rów UAM), ale two rzy też obiek ty z po gra ni cza pła -
sko rzeź by i ma lar stwa. Pa ra wa ny Okiń czy ca to no wa tor skie i ra dy kal -
ne w for mie po trak to wa nie mo ty wu pla ży. To ekra ny, na któ rych ar ty sta

„wy świe tla” za ob ser wo wa ne przez sie bie sy tu acje – współ cze sne sce ny
ro dza jo we i sta ra się uchwy cić fe no men ży cia w je go pla stycz nie in try -
gu ją cych prze ja wach. Za cho wu jąc dy stans chłod ne go ob ser wa to ra opo -
wia da nam o nas, któ rzy wy cho dzi my na piasz czy stą, ob la ną słoń cem
sce nę, by cie szyć się ży ciem, od po czy wać i ba wić się, ale też od gry wać
ko me dię ludz ką. Pla ża to prze cież tar go wi sko próż no ści, po li gon wo je -
ry zmu, ewe ne ment kul tu ro wy, so cjo lo gicz ny i psy cho lo gicz ny – tak o wy -
sta wie pi sze Ja nusz Mar ci niak. Wy sta wa po trwa do 28 lu te go 2018 r. 

Biu le tyn wch

{chór ka me ral ny UAm, pod dy rek cją prof. krzysz to fa
szy dzi sza i dr Jo an ny Piech -sła wec kiej, wy śpie wał

wła śnie 25 uro dzi ny. 

Ze spół łą czy wo kół wo kal nej pa sji nie tyl ko stu den tów UAM, ale
wszyst kich, któ rzy ce nią sztu kę chó ral ną i chcą roz wi jać swo je umie -
jęt no ści. 21 paź dzier ni ka w Au li UAM od był się kon cert ju bi le uszo -
wy. Nie za bra kło wspól ne go z by ły mi chó rzy sta mi wy ko na nia
kul to wych Pie śni cha sydz kich Gi la Al de my, by ła też oka zja do wy słu -
cha nia pra wy ko na nia spe cjal nie na tę uro czy stość na pi sa ne go cy klu
mo te tów Lau da te Pu eri au tor stwa Mar ti na Pal me rie go. Na sce nie
z chó rzy sta mi sta nę li mu zy cy z Pol ski, Włoch i Ar gen ty ny, a tak że

tan ce rze Tan go Ate lier z Po zna nia. Chór Ka me ral ny UAM wy ko nu je
mu zy kę wszyst kich epok, utwo ry a cap pel la oraz wo kal no -in stru men -
tal ne. Śpie wa w kil ku na stu ję zy kach, nie ustan nie jed nak po pu la ry zu -
je mu zy kę pol ską. Dwu krot nie zdo był Grand Prix na pre sti żo wym
tur nie ju Le gni ca Can tat, jest też lau re atem prze glą dów, m.in. w Mię -
dzyz dro jach, Su wał kach, w Llan gol len (Wiel ka Bry ta nia), na Mal cie,
w Wied niu, w Bu san (Ko rea Po łu dnio wa) i w Oslo. To ze spół chó ru
or ga ni zu je Mię dzy na ro do wy Fe sti wal „Uni ver si tas Can tat”, w ra mach
któ re go od ro ku 1998 w wiel ko pol skich sa lach kon cer to wych wy -
brzmia ło po nad sto chó rów z ca łe go świa ta, a współ cze sna pol ska li -
te ra tu ra mu zycz na wzbo ga ci ła się o kil ka na ście pra wy ko nań wiel kich
dzieł wo kal no -in stru men tal nych. Usi
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{stu den ci po znań skiej skan dy na wi sty ki pod opie ką
pro fe so rów eu ge niu sza raj ni ka i An drze ja szu ber ta

od wie dzi li Bil lund w Da nii. 

Ce lem po dró ży by ła kon fe ren cja po świę co na re la cjom duń sko -pol skim.
Wśród pre le gen tów zna leź li się m.in. wy cho wa ny w Da nii mu zyk Cze -
sław Mo zil, Mi cha el Metz Mørch, dy rek tor Det Dan ske Kul tu rin sti tut,
a tak że spor tow cy, dzien ni ka rze i znaw cy sto sun ków po l sko -duń skich.
Kon fe ren cję otwo rzy ła Hen ry ka Mo ścic ka -Den dys, am ba sa dor Pol ski

w Da nii oraz dy rek tor lot ni ska w Bil lund, Kjeld Za cho Jørgen sen. Stu -
den ci uczest ni czy li w spo tka niach i wy kła dach, po zna jąc hi sto rię i kul -
tu rę Da nii, a tak że dys ku to wa li o re la cjach mię dzy na szy mi na ro da mi.
Od wie dzi li też m.in. no wo cze sną bi blio te kę pu blicz ną w Aar hus, któ ra
w 2016 ro ku otrzy ma ła ty tuł „Bi blio te ki Ro ku” (na zdję ciu). Wi zy ta wpi -
su je się w za cie śnia nie re la cji pol sko -duń skich, cze go wy ra zem są rów -
nież no wo otwar te stu dia fi lo lo gii duń skiej na UAM. Or ga ni za to rem
kon fe ren cji był port lot ni czy Bil lund oraz Le go land Re sort, a part ne ra -
mi UAM i Det Dan ske Kul tu rin sti tut. P. stanula

yUniwersytet im. Adama
mickiewicza w Poznaniu 

po raz pierwszy został odnotowany
w jednym z najważniejszych
rankingów światowych uczelni –
Times Higher Education 
world University rankings 2018 –
w kategorii Life Sciences. 

Ran king obej mu je 500 uczel ni i sze re gu je je pod wzglę dem osią gnięć
w na ukach bio lo gicz nych, rol ni czych, le śnych i we te ry na ryj nych oraz
w na ukach o kul tu rze fi zycz nej. 

W tym glo bal nym ran kin gu UAM zna lazł się w gru pie 8 pol skich
uni wer sy te tów. Za uwa żo na zo sta ła m.in. wy so ka efek tyw ność cy to -
wań pu bli ka cji uni wer sy tec kich uczo nych. Wy nik ten po twier dza da -
ne ran kin gów CWTS Le iden Ran king 2016 i 2017, któ re umiej sco wi ły
UAM na, od po wied nio, 338. i 307. miej scu pod wzglę dem zna cze nia
w na uce świa to wej w ka te go rii Li fe and Earth Scien ces, co prze ło ży ło
się na I i II miej sce wśród pol skich uczel ni od no to wa nych w tym ran -

kin gu. THE World Uni ver si ty Ran kings 2018
kla sy fi ku je łącz nie 1000 naj lep szych uczel ni
w 77 kra jach. Uka zu je za tem mniej niż 5%
wszyst kich in sty tu cji szkol nic twa wyż sze go
na świe cie. Ran king po wstał w 2004 r.
i uwzględ nia 13 wskaź ni ków okre śla ją cych
efek tyw ność dzia ła nia uczel ni w 5 dzie dzi -
nach: ba da nia na uko we, dy dak ty ka, cy to wa -
nia prac (Sco pus), współ pra ca z go spo dar ką,

oraz umię dzy na ro do wie nie. W pierw szych dwóch du że zna cze nie od -
gry wa ba da nie opi nii na ukow ców, po zo sta łe opar te są wy łącz nie
na da nych licz bo wych. W ran kin gu 2018 uwzględ nio no je dy nie uczel -
nie o zróż ni co wa nym pro fi lu dzia łal no ści, któ re kształ cą li cen cja tów
oraz w la tach 2012-2016 opu bli ko wa ły co naj mniej 1000 prac (mi ni -
mum 150/rok). Po za ran kin giem ogól nym pu bli ko wa ne są rów nież
ran kin gi w dzie się ciu in nych dzie dzi nach na uki m.in. pra wo, psy cho -
lo gia, IT, fi zy ka, edu ka cja. Usi
w Peł ne da ne ran kin gu na stro nie 

www.ti me shi ghe re du ca tion.com/world -uni ver si ty -ran kings
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xDy rek tor fil har mo nii Po znań skiej 
woj ciech nen twig zo stał uho no ro wa ny

10 li sto pa da me da lem Alum no Be ne me ren ti. 

Od zna cze nie to przy zna wa ne jest ab sol wen tom UAM, któ rzy nie bę -
dąc pra cow ni ka mi, roz sła wi li imię uczel ni swo ją dzia łal no ścią na rzecz
spo łe czeń stwa, kul tu ry i na uki. Woj ciech Nen twig ukoń czył stu dia
na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji UAM. Uro czy stość wrę cze nia me -
da lu od by ła się w Au li UAM przed ju bi le uszo wym kon cer tem Fil har -
mo nii Po znań skiej, a uświet nił ją swo im wy stę pem Ra fał Ble chacz. 

Woj ciech Nen twig to ani ma tor ży cia mu zycz ne go, ce nio ny pu bli cy sta
i dzien ni karz, lau re at wie lu wy róż nień i od zna czeń, w tym Krzy ża Ka wa -
ler skie go Or de ru Od ro dze nia Pol ski oraz Me da lu „Glo ria Ar tis”. Woj ciech
Nen twig to przede wszyst kim nie zwy kle barw na po stać po znań skie go świa -
ta kul tu ral ne go. Przed się bior czy, rzut ki, pe łen in wen cji, za wsze ele ganc ki,
szar manc ki i uśmiech nię ty. Od czerw ca 2006 ro ku ota cza nie zwy kłą tro -
ską swo ją uko cha ną fil har mo nię. Wy ma rzo ny me ne dżer kul tu ry, dzię ki
któ re mu rze sze me lo ma nów w Po zna niu ma ją na co dzień moż li wość ob -
co wa nia z praw dzi wą sztu ką wy so ką, za co dzi siaj bar dzo ser decz nie dzię -
ku ję – mó wił rek tor UAM prof. An drzej Le sic ki. A. Śliwińska

{14. w historii uniwersytetu medal homini Vere
Academico otrzymała prof. krystyna Daszkiewicz

z wydziału Prawa i Administracji UAm. 

Uro czy stość od by ła się 15 li sto pa da w ga bi ne cie rek to ra. Pa ni pro fe -
sor to wspa nia ły wy kła dow ca i wy cho waw ca wie lu po ko leń pol skich kar -
ni stów, uczo na naj wyż szej mia ry, na dal bar dzo ak tyw nie uczest ni czą ca
w ży ciu na uko wym. Wzór na ukow ca od da ne go na uce i spo łe czeń stwu,
czło wiek pra wy i uczci wy, ide ał po zna nia ka, Wiel ko po la ni na i Po la ka.
Me dal, któ ry dzi siaj wrę czam, jest wy ra zem uzna nia dla pa ni pro fe sor
za ofiar ną i wie lo let nią pra cę na rzecz uni wer sy te tu – mó wił prof. An -
drzej Le sic ki. Me dal Ho mi ni Ve re Aca de mi co jest przy zna wa ny od 2013
ro ku przez rek to ra UAM pra cow ni kom uni wer sy te tu w po dzię ko wa -
niu za wy bit ne za słu gi dla uczel ni i wy jąt ko wy au to ry tet na uko wy. Dzia -
łal ność na uko wa prof. Kry sty ny Dasz kie wicz obej mu je m. in zło żo ną
pro ble ma ty kę pra wa kar ne go, zwłasz cza zbrod ni to ta li tar nych i wią żą -
cych się z ni mi me cha ni zma mi nad uży cia wła dzy. Przy kła dem są tu

m.in. pra ce do ty czą ce spra wy upro wa dze nia i mor der stwa ks. Je rze go
Po pie łusz ki. W po lu na uko wych za in te re so wań prof. Kry sty ny Dasz -
kie wicz znaj du ją się tak że za gad nie nia zwią za ne z od po wie dzial no ścią
kar ną za nie miec kie zbrod nie wo jen ne i zbrod nie prze ciw ko ludz ko -
ści. Prof. Kry sty na Dasz kie wicz jest au tor ką po nad 460 pu bli ka cji,
a do naj waż niej szych po zy cji książ ko wych na le żą: „Groź ba w pol skim
pra wie kar nym” (1958), „Prze stęp stwa z pre me dy ta cją” (1968),
„Przedaw nie nie zbrod ni wo jen nych i zbrod ni prze ciw ludz ko ści w pra -
wie kar nym RFN” (1970), „Kli ma ty bez pra wia” (1971), „Zbrod nie hi -
tle row skie w NRF” (1972), „Ku li sy zbrod ni” (1974) „Trak tat o złej
ro bo cie” (1974, 1984). „Nad zwy czaj ne zła go dze nie ka ry” (1976), „Prze -
stęp stwa z afek tu” (1982), „Upro wa dze nie i mor der stwo Ks. Je rze go Po -
pie łusz ki” (1990, trzy wy da nia), „Śmierć Księ dza Je rze go Po pie łusz ki”,
(Po znań 2000), „Spra wa mor der stwa Ks. Je rze go Po pie łusz ki raz jesz -
cze” (2004), „Prze stęp stwa prze ciw ży ciu i zdro wiu – ko men tarz”
(2000), „Ko deks kar ny z 1997 ro ku – uwa gi kry tycz ne” (2001). 

A. Śliwińska
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yProf. sta ni sław soł ty siń ski, wy bit ny pol ski
praw nik, zo stał od zna czo ny 26 paź dzier ni ka

me da lem ho mi ni Ve re Aca de mi co. 

To wy raz uzna nia za ofiar ną i wie lo let nią pra cę na rzecz
UAM. Prof. Soł ty siń ski jest ab sol wen tem Wy dzia łu Pra wa
i Ad mi ni stra cji UAM i je go póź niej szym dzie ka nem. Uwa -
ża ny jest za jed ne go z naj wy bit niej szych pol skich praw ni ków;
jest współ twór cą ko dek su spół ek han dlo wych – praw ne go
fun da men tu go spo dar ki ryn ko wej w Pol sce. Je go pra ce po -
zo sta wi ły trwa ły ślad w usta wo daw stwie go spo dar czym Pol -
ski i Unii Eu ro pej skiej, w orzecz nic twie są dów pol skich,
ame ry kań skich i nie miec kich, a tak że przy czy ni ły się
do wzmoc nie nia no wo cze sne go wi ze run ku na uki pol skiej
na are nie mię dzy na ro do wej. Prof. Soł ty siń ski mo że po chwa -
lić się  im po nu ją cym do rob kiem na uko wym obej mu ją cym
dzie ła z za kre su kla sycz nej cy wi li sty ki, wła sno ści in te lek tu al -
nej, pra wa pry wat ne go mię dzy na ro do we go, pra wa spół ek
han dlo wych, ochro ny kon ku ren cji, mię dzy na ro do we go pra -
wa han dlo we go, ar bi tra żu han dlo we go i in we sty cyj ne go. Jest
pro mo to rem kil ku po ko leń praw ni ków za rów no UAM, jak
i w licz nych ośrod kach aka de mic kich w wie lu pań stwach
świa ta. A. Śliwińska
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{14 wyróżniających się doktorantów odebrało 
9 listopada stypendia fundacji UAm. 

To już dzie sią ta edy cja pro gra mu skie ro wa ne go do wy bit nych dok to -
ran tów z UAM. 

Do te go rocz nej edy cji zgło szo nych zo sta ło pra wie 170 wnio sków ze
wszyst kich wy dzia łów UAM. Głów ny mi kry te ria mi przy zna wa nia po -
mo cy by ła jak co ro ku ak tyw ność ba daw cza mie rzo na licz bą pu bli ko -
wa nych ar ty ku łów, po zy ska nych pa ten tów i pro wa dzo nych pro jek tów
ba daw czych. Te go rocz ni sty pen dy ści przez ca ły rok aka de mic -
ki 2017/2018 otrzy my wać bę dą 1500 zł mie sięcz nie. Na sty pen dia
do tej pro cy Fun da cja UAM prze zna czy ła po nad 2 mln zło tych.

Na gro dze ni to Bar tosz Brzo za z Wy dzia łu An gli sty ki, Ewe li na Pa -
luch -Lu ba wa z Wy dzia łu Bio lo gii, Iza be la Bro nia rek z Wy dzia łu Bio -
lo gii, Krzysz tof Ku ciń ski z Wy dzia łu Che mii, Ra fał Ku kaw ka
z Wy dzia łu Che mii, Do ro ta Ma słej z Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej, Ju sty na Ry chły z Wy dzia łu Fi zy ki, Mar ta Ma chow ska z Wy -
dzia łu Hi sto rycz ne go, Mag da le na Ku giej ko z Wy dzia łu Na uk
Geo gra ficz nych i Geo lo gicz nych, Alek san dra Ga lus z Wy dzia łu Na -
uk Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa, Da mian Lu ty z Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych, Jo an na Ra dosz z Wy dzia łu Neo fi lo lo gii, An na Hna tów
z Wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji, Mi cha li na Ka sprzak z Wy dzia łu
Stu diów Edu ka cyj nych.  opr. m. zio
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{stypendia naukowe rektora dla pracowników
naukowo-dydaktycznych i naukowych wręczone
zostały 9 listopada w gabinecie rektora (zdjęcie powyżej). 

y
tego dnia na osobnej uroczystości rektor UAm 
prof. Andrzej Lesicki, nagrodził także
wyróżniających się wybitnymi wynikami
w badaniach naukowych doktorantów (zdjęcie poniżej). 

W spo tka niach udział wzię li prof. Ta de usz Wal las i prof. Ry szard
Na skręc ki, pro rek to rzy UAM. Sty pen dia przy zna wa ne są od 2013 ro ku,
w tym ro ku w gro nie wy róż nio nych po raz pierw szy zna leź li się dok -
to ran ci. Jed nym z przy wi le jów rek to ra jest po zna wa nie osią gnięć pra -
cow ni ków, tych suk ce sów ma my wie le i to na róż nych po lach. I to jest
po wód do ra do ści. Gra tu lu ję wszyst kim i dzię ku ję, że wa sza pra ca prze -
kła da się rów nież na suk ce sy uczel ni – mó wił w trak cie uro czy sto ści
rek tor. opr. m. zio
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kie dy roz ma wia li śmy po nad rok te mu, pod kre ślał pan, ja -
ką dro gą moż na po dą żać do na uko wej do sko na ło ści;
wska zy wał pan, że po trzeb na jest sieć „wysp do sko na ło -
ści”, o wiel kim po ten cja le i zna ko mi tej or ga ni za cji. ty le, że
jesz cze wte dy nie po tra fił pan zlo ka li zo wać ich w na szym
uni wer sy te cie. od tam tej chwi li mi nę ło spo ro cza su…

Tak, i zgro ma dzi li śmy istot ne i ak tu al ne da ne na te mat
kon dy cji na uko wej na sze go uni wer sy te tu, tak że je go stron
słab szych, czy na wet man ka men tów. War to do dać, że du -
żo wię cej wie my też na te mat kon dy cji na szej po znań skiej
na uki dzię ki oce nie pa ra me trycz nej oraz roz ma itym ran -

kin gom i gran tom przy zna wa nym z róż nych źró deł. Roz -
ma ite, bar dzo zróż ni co wa ne kry te ria, ja kie tam wy stę pu ją,
po zwa la ją dość pre cy zyj nie okre ślić nasz na uko wy po ten -
cjał i na sze moż li wo ści w róż nych dys cy pli nach na uki.

Je śli cho dzi aku rat o po ten cjał, to – jak so bie przy po mi -
nam – w ostat nich la tach kło po tów więk szych z tym nie
mie li śmy, po tra fi li śmy się nim wy ka zać?

Tak – je ste śmy du żym, do brze funk cjo nu ją cym uni wer -
sy te tem w Pol sce, świet nie wy ko rzy sta li śmy ostat nie la ta,
by uru cha miać roż ne stru mie nie fi nan so we od pro gra mu

Jak stać się uniwersytetem na piątkę
z prof. ry szar dem na skręc kim, pro rek to rem uaM, roz ma wia Jo lan ta Le nar to wicz

fo
t.

 ł
u

ka
sz

 w
o

źn
y



wie lo let nie go po czy na jąc, po róż ne pol skie i eu ro pej skie
źró dła środ ków in we sty cyj nych. To po zy ski wa nie środ ków
ule gło na na szym uni wer sy te cie zna czą cej po pra wie. Za -
ple cze na uko wo -ba daw cze wy po sa żo ne zo sta ło w naj lep szą
in fra struk tu rę ba daw czą, po rów ny wal ną z naj lep szy mi
ośrod ka mi w Eu ro pie. To, o co te raz po win ni śmy bar dziej
zde cy do wa nie za bie gać, to po ziom pro wa dzo nych ba dań.
Mu szą w tych świet nie wy po sa żo nych la bo ra to riach być
pro wa dzo ne ba da nia na naj wyż szym po zio mie, mu szą
przy jeż dżać do nas naj lep si ba da cze ze świa ta i chcieć tu,
ra zem z na mi, upra wiać na ukę.

A z tym, nie ste ty, na dal jest róż nie.
Otóż to. Jed ną z naj do tkliw szych sła bo ści na sze go uni -

wer sy te tu jest bar dzo ni ski po ziom in ter na cjo na li za cji i to
do ty czy za rów no stu den tów, dok to ran tów i przede wszyst -
kim ka dry na ucza ją cej i ba daw czej. W przy pad ku ka dry
głów ną przy czy ną są bar dzo ni skie pła ce w Pol sce. Dla te -
go dzi siaj trze ba bez względ nie za bie gać o środ ki fi nan so we
na mo bil ność ka dry, wy jeż dżać do bar dzo do brych ośrod -
ków oraz za pra szać do nas ab so lut nie naj lep szych – bez
te go po stęp na uko wy jest nie moż li wy.

Po dob nie my ślą in ni. czym my mo że my do dat ko wo za -
chę cić?

Zróż ni co wa nie uczel ni w Pol sce jest ogrom ne, bez wąt -
pie nia do mi nu ją Uni wer sy tet War szaw ski i Uni wer sy tet
Ja giel loń ski. W ska li na sze go kra ju to są bar dzo do bre
ośrod ki aka de mic kie; pa trząc na ich „pro duk cję” na uko wą
jest ona znacz ne więk sza niż do ro bek go nią cej te dwa uni -
wer sy te ty gru py, w któ rej znaj du je się i nasz uni wer sy tet.
W wie lu dys cy pli nach na uki UW i UJ są do strze ga ne
na are nie mię dzy na ro do wej, a to się li czy. Dla te go to wła -
śnie UW i UJ na rzu ca ją ca łe mu śro do wi sku
aka de mic kie mu w Pol sce pew ne roz wią za nia do ty czą ce np.
spo so bu dy wer sy fi ka cji uczel ni w Pol sce. Dy wer sy fi ka cja
ta ka mu si na stą pić, po nie waż nie da się roz dzie lać sen sow -
nie środ ków na tak wiel ką licz bę uczel ni w Pol sce oraz
na tak wiel ką licz bę jed no stek pod sta wo wych. Środ ki te są
na ty le ogra ni czo ne, że na le ży zro bić wszyst ko, aby te do -
dat ko we środ ki – po za pod sta wo wy mi – by ły dzie lo ne już
nie pro por cjo nal nie. Naj lep si – z tych do dat ko wych pie nię -
dzy – mu szą do stać naj wię cej, śred ni – co naj wy żej ty le, ile
do sta ją, a na uko wi sła be usze mu szą do stać du żo mniej lub
wca le. To jest spraw dzo na w wie lu kra jach, je dy nie słusz -
na me to da dy wer sy fi ka cji środ ków na ba da nia na uko we.

Dla wie lu to jest ra czej bo le sna me to da. A jak pan wi dzi
w tym miej sce i ro lę na sze go uni wer sy te tu? 

Po win ni śmy pa trzeć w przy szłość i ro bić wszyst ko, aby
sku tecz nie zmniej szać dy stans do UW i UJ. To jest na sze
naj waż niej sze, ale też jed no cze śnie bar dzo trud ne za da nie.
Je ste śmy cią gle po strze ga ni w Eu ro pie ja ko uni wer sy tet lo -
kal ny i stąd też na sze pa ra me try in ter na cjo na li za cji stu diów
li cen cjac kich, ma gi ster skich oraz dok to ranc kich są sła be.
UW i UJ ze wzglę du na swo je miej sce, tra dy cję i re pu ta cję
są po strze ga ne bar dziej ja ko uni wer sy te ty eu ro pej skie.
W mo jej oce nie dy stans mię dzy ty mi dwo ma uni wer sy te -
ta mi, a gru pą ko lej nych 5-6 uczel ni, w któ rej znaj du je się
UAM nie ste ty ro śnie. I to nie jest do bra wia do mość, dla te -
go trze ba ro bić wszyst ko, aby ode rwać się od tej
uni wer sy tec kiej lo kal no ści. 

co pa na nie po koi, kie dy pan pa trzy na wy ni ki na szej
ostat niej pa ra me try za cji?

Je że li prze ana li zu je my wy ni ki ostat niej pa ra me try za cji
w ska li kra ju, to trze ba po wie dzieć, że wi dać ro sną ce dys -
pro por cje po mię dzy naj lep szy mi uni wer sy te ta mi,
a po zo sta ły mi uczel nia mi. Po dru gie – uczel nie o prost szej
struk tu rze or ga ni za cyj nej wy pa dły w tej oce nie le piej. Wiel -
kim pro ble mem śro do wi ska aka de mic kie go w Pol sce jest
roz bu do wa na i roz drob nio na struk tu ra or ga ni za cyj na. Ist -
nie ją da ne, któ re po ka zu ją, że co pią ty wy dział

na uni wer sy te tach eu ro pej skich to jest wy dział pol skiej
uczel ni. To po ka zu je, jak wie le ma my uczel ni oraz jak roz -
drob nio ną, a przez to też nie ste ty ma ło efek tyw ną struk tu rę
or ga ni za cyj ną.

Jed no cze śnie je ste śmy do niej moc no przy wią za ni; wy da -
je nam się, że stra ci my wie le, uprasz cza jąc sys tem.

Tak, i to jest praw da, dla te go po trzeb na jest mą dra
i przede wszyst kim me ry to rycz na de ba ta we wnątrz uni -
wer sy te tu o tym, jak po win na wy glą dać na sza struk tu ra
or ga ni za cyj na w przy szło ści, ale już tak że pod czas na stęp -
nej ewa lu acji jed no stek na uko wych. Dziś wie my, że wy ni ki
tej ko lej nej ewa lu acji bę dą mia ły da le ko idą ce skut ki. To
od wy ni ków tej oce ny za le żeć bę dą upraw nie nia w po szcze -
gól nych dys cy pli nach, a ka te go ria na uko wa sil nie bę dzie
tak że wpły wać na fi nan so wa nie. W ska li uczel ni wnio sek
jest je den – „pro du ku je my” bar dzo du żo, jed nak ja kość tej
na uko wej „pro duk cji” jest bar dzo zróż ni co wa na, nie ste ty
nie za wsze wy so ka. Bez po śred nie po rów ny wa nie wy ni ków
po szcze gól nych wy dzia łów jest bar dzo trud ne, bo po szcze -
gól ne dys cy pli ny na uki, a więc po szcze gól ne gru py
wspól nej oce ny ma ją swo ją spe cy fi kę i przez to są nie po -
rów ny wal ne. Cie szy my się, że Wy dział An gli sty ki i Wy dział
Pra wa i Ad mi ni stra cji otrzy ma ły ka te go rię A+, a dzie sięć
jed no stek otrzy ma ło ka te go rię A. Nie ste ty, czte ry na sze jed -
nost ki otrzy ma ły ka te go rię B. Do brym przy kła dem tej
nie po rów ny wal no ści wy dzia łów jest Wy dział Fi zy ki, któ ry
miał na na szym uni wer sy te cie naj wyż szy po ziom od cię cia
pu bli ka cji na uko wych – 35 punk tów, a mi mo to uzy skał
tyl ko ka te go rię B. Fi zy ka, oprócz bio lo gii i che mii, na le ży
do naj szyb ciej roz wi ja ją cych się dys cy plin na uko wych – nie
tyl ko w Pol sce, a po stęp na uko wy w tych trzech dys cy pli -
nach jest ogrom ny, nie po rów ny wal ny z wie lo ma in ny mi.
Rów nież fi zy ka w Pol sce roz wi ja ła się w ostat nich la tach
bar dzo dy na micz nie, po nie waż w ostat nich dwóch de ka -
dach to wła śnie fi zy cy w na szym kra ju do sta li no we,
fan ta stycz ne na rzę dzia ba daw cze. I oka zu je się, że na tle
świa to wej fi zy ki, ale tak że na tle fi zy ki w Pol sce, fi zy ka
w Po zna niu roz wi ja ła się wol niej. I to wy star czy ło, że by
otrzy mać ka te go rię B. War to też zwró cić uwa gę na fakt, że
w Po zna niu ma my trzy du że jed nost ki, w któ rych pro wa -
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y Trzeba powiedzieć, że widać rosnące
dysproporcje pomiędzy najlepszymi
uniwersytetami, a pozostałymi
uczelniami
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dzo ne są ba da nia w dzie dzi nie fi zy ki. Są to Wy dział Fi zy ki
UAM, Wy dział Fi zy ki Tech nicz nej Po li tech ni ki Po znań -
skiej oraz In sty tut Fi zy ki Mo le ku lar nej PAN – i wszyst kie
te jed nost ki otrzy ma ły kat. B. Być mo że w Po zna niu nie ma
miej sca na aż trzy tak du że ośrod ki, któ re sil nie ze so bą
kon ku ru ją o środ ki fi nan so we, o ka drę i wresz cie o kan dy -
da tów na stu dia, tak że dok to ranc kie. Mo że war to po łą czyć
si ły i za miast ry wa li zo wać ze so bą np. o gran ty na le ży sil -
niej współ pra co wać i efek tyw niej wy ko rzy sty wać za rów no
in fra struk tu rę ba daw czą jak i lu dzi. Po za fi zy ką – mar twi
nas tak że to, że naj sil niej szy na UAM, za rów no na uko wo,
pu bli ka cyj nie oraz gran to wo Wy dział Bio lo gii nie uzy skał
ka te go rii A+, choć mam na dzie ję, że ma na nią po waż ne
szan se. Szcze gó ło we wy ni ki pa ra me try za cji oraz wkła dy
po szcze gól nych jed no stek in ten syw nie ana li zu je my i dal -
sze wnio ski za pew ne bę dą już wkrót ce. Mar twi nas tak że
to, że na nie któ rych wy dzia łach jest zbyt du że, w od nie sie -
niu do po trzeb dy dak tycz nych i moż li wo ści na uko wych,
za trud nie nie oraz to, że du ża jest licz ba osób na le żą cych
do tzw. N0, czy li osób, któ re przez czte ry ostat nie la ta nie
opu bli ko wa ły ani jed ne go ar ty ku łu na uko we go. Wy dzia ły
po win ny to wszyst ko do kład nie prze ana li zo wać i szyb ko
wy cią gnąć da le ko idą ce kon se kwen cje.

Być mo że na le ży po my śleć o zmia nach struk tu ral nych
i wy raź nie roz dzie lić część dy dak tycz ną od na uko wej?

Te go nie da się pro sto i sku tecz nie prze pro wa dzić w obec -
nej struk tu rze or ga ni za cyj nej. Dla te go po trzeb na jest
po waż na dys ku sja w uni wer sy te cie, nie tyl ko o je go sła bo -
ściach, ale przede wszyst kim o na szych sil nych stro nach
i o po trzeb nych kie run kach zmian. Na pew no mia rą świa -
to wych suk ce sów uczel ni są pu bli ka cje w naj bar dziej
pre sti żo wych cza so pi smach na uko wych (40 pkt na li ście
MNiSW). Tu taj, jak wspo mnia łem, do mi nu ją: Wy dział Che -
mii – 284 ta kie pu bli ka cje za 4 la ta, Wy dział Bio lo gii – 242
pu bli ka cje, Wy dział Fi zy ki – 163 i WNGiG – 95. Ale i na in -
nych wy dzia łach po ja wia ją się swo iste „wy spy do sko na ło ści”,
któ re pro wa dzą ba da nia na naj wyż szym świa to wym po zio -
mie i pu bli ku ją swo je wy ni ki w naj lep szych cza so pi smach
na świe cie, a mo no gra fie w naj bar dziej pre sti żo wych wy daw -
nic twach. Cie szy, że po wstrzą sie sprzed czte rech lat
zna ko mi cie wy padł Wy dział Neo fi lo lo gii. To po ka zu je, że
cza sa mi ta ki wstrząs jest po trzeb ny, że do bre za rzą dza nie
i kon se kwent na po li ty ka ka dro wa i na uko wa po tra fią wpro -
wa dzić wy dział do gru py naj le piej oce nia nych. Na pew no
na dal wy zwa niem dla na sze go uni wer sy te tu są jed nost ki za -
miej sco we, czy li Wy dział Pe da go gicz no -Ar ty stycz ny
w Ka li szu, Ko le gium Eu ro pej skie w Gnieź nie, Col le gium Po -
lo ni cum w Słu biach i Nad no tec ki In sty tut w Pi le. Po trzeb ne
są no we po my sły do ty czą ce ich funk cjo no wa nia, szcze gól -
nie w wa run kach ni żu de mo gra ficz ne go, a tak że więk sza
sku tecz ność w za kre sie sta bi li za cji do brej ka dry. Re asu mu -
jąc – je śli by się po ku sić o wy sta wie nie oce ny na sze mu
uni wer sy te to wi po ostat niej oce nie pa ra me trycz nej, to je ste -
śmy uni wer sy te tem na czwór kę plus.

czy to za ma ło?
To zde cy do wa nie za ma ło, jak na na sze am bi cje, i za ma -

ło jak na na sze po trze by, szcze gól nie w kon tek ście
nad cho dzą ce go pro ce su dy wer sy fi ka cji uczel ni w Pol sce.
Mu si my sku tecz nie iden ty fi ko wać przy czy ny, że w tej pa -
ra me try za cji ja ko ca ła uczel nia otrzy ma li śmy czwór kę
z plu sem, a nie oce nę bar dzo do brą.

nie bę dzie ła two…
No we in stru men ty po ja wią się wkrót ce. Je że li po pa trzy -

my na pro jekt no wej usta wy o szkol nic twie wyż szym, to
wi dzi my, że za kła da on istot ne zmia ny w funk cjo no wa niu
uczel ni, du żą au to no mię w kre owa niu struk tu ry uczel ni,
odej ście od au to ma tycz ne go de le go wa nia upraw nień jed -
nost kom pod sta wo wym oraz wzmoc nie nie ro li rek to ra
i or ga nów jed no oso bo wych. Je że li na na szym uni wer sy te -
cie uda nam się uzy skać do bry kom pro mis przy two rze niu
no we go sta tu tu i wy pra cu je my no wą struk tu rę or ga ni za -
cyj ną, a w kon se kwen cji zwięk szy my de cy zyj ność rek to ra,
ogra ni cza jąc w pew nym sen sie ro lę or ga nów ko le gial -
nych – to je stem głę bo ko prze ko na ny, że obec ny rek tor, jak
i przy szli rek to rzy bę dą po tra fi li te no we moż li wo ści jesz -
cze le piej wy ko rzy stać. Trze ba wy raź nie po wie dzieć, że
je że li chce my mieć am bi cję zo sta nia za czte ry la ta uni wer -
sy te tem ba daw czym z do dat ko wym źró dłem pie nię dzy
na ba da nia na uko we, to tyl ko uni wer sy tet no wo cze śnie
i sil nie za rzą dza ny, z efek tyw ną struk tu rą or ga ni za cyj ną ma
na to szan sę. 

czy bę dzie my na ty le mą drzy, zde cy du je my się na bo le -
sne cię cia?

Roz po czę ły się pierw sze dys ku sje w ze spo le rek tor skim
oraz na wy dzia łach. Py ta nie, w ja kim kie run ku pój dą na -
sze zmia ny? Czy pój dą w kie run ku to tal nej ne ga cji
i mó wie nia, że ca ła usta wa jest zła, a my nie po trze bu je my
żad nych zmian, czy też stwier dzi my, że usta wa ma, oprócz
istot nych man ka men tów, tak że spo ry po ten cjał, któ ry po -
win ni śmy efek tyw nie wy ko rzy stać? Na pew no du żą
war to ścią tej usta wy jest pro po zy cja na pra wy sys te mu
kształ ce nia dok to ran tów i po wszech ność sty pen diów dok -
to ranc kich. Tyl ko do brze za rzą dza ne i sil ne szko ły
dok tor skie, któ rych w uni wer sy te cie bę dzie nie sie dem na -
ście tyl ko dwie lub trzy, bę dą w sta nie sku tecz nie
po pro wa dzić kształ ce nie dok to ran tów na wy so kim po zio -

mie na uko wym. Więk szość naj lep szych uni wer sy te tów
na świe cie ma sil nie scen tra li zo wa ny sys tem kształ ce nia
dok to ran tów. Po win ni śmy za tem po pa trzeć na ten pro jekt
usta wy przede wszyst kim ja ko na zbiór okre ślo nych moż -
li wo ści, ja kie otrzy mu je uni wer sy tet do na pra wy i po pra wy
te go, co jest na szą sła bo ścią. A jed ną z na szych sła bo ści jest
sil nie zde cen tra li zo wa ny sys tem za rzą dza nia uczel nią,
z nie ja snym za kre sem od po wie dzial no ści. Ostat nio rek tor
po wo łał po nad 450 kie row ni ków za kła dów na uko wych.
Nikt mnie nie prze ko na, że we wszyst kich tych za kła dach
na uko wych, czę sto z nie licz ną ka drą, jest pro wa dzo na in -
ten syw na pra ca ba daw cza na bar dzo wy so kim po zio mie. 

y Powinniśmy zatem popatrzeć 
na ten projekt ustawy przede
wszystkim jako na zbiór 
określonych możliwości, 
jakie otrzymuje uniwersytet



za dzi wi ło mnie to, że w uni wer sy te cie jest po nad 1000
kie row ni ków jed no stek!

Ma my bar dzo wie lu kie row ni ków jed no stek na róż -
nych szcze blach or ga ni za cyj nych. Pa trząc na ca łą
struk tu rę or ga ni za cyj ną uczel ni, to jest pra wie stu dzie -
ka nów i pro dzie ka nów, dru gie ty le dy rek to rów
in sty tu tów i ich za stęp ców, i kil ka set kie row ni ków za kła -
dów na uko wych i pra cow ni, cen trów ba daw czych
i dy dak tycz nych oraz licz ne jed nost ki ad mi ni stra cyj ne,
za rów no cen tral ne jak i wy dzia ło we i in sty tu to we. Ma my
rze czy wi ście bar dzo roz drob nio ną struk tu rę or ga ni za cyj -
ną, za tem po ja wia się py ta nie – po co? Pe ter Druc ker,
ame ry kań ski eks pert od za rzą dza nia, za wsze po wta rzał,
że struk tu ra or ga ni za cyj na po win na cze muś słu żyć. Za -
tem po ja wia się py ta nie – czy na sza struk tu ra
or ga ni za cyj na opty mal nie słu ży pro ce so wi kształ ce nia
i pro wa dze niu ba dań na uko wych? Druc ker ma wiał też,
że „naj lep szą me to dą prze wi dy wa nia przy szło ści jest jej
two rze nie”. Mu si my więc stwo rzyć i wdro żyć na na szym
uni wer sy te cie ta kie roz wią za nia, któ re wzmoc nią pro ces
kształ ce nia, szcze gól nie w wa run kach ni żu de mo gra ficz -
ne go i sil nej kra jo wej i mię dzy na ro do wej kon ku ren cji
oraz istot nie wpły ną na po ziom pro wa dzo nych ba dań na -
uko wych, tak że po przez sku tecz niej sze po zy ski wa nie
środ ków na ba da nia, szcze gól nie w ra mach du żych, pre -
sti żo wych gran tów. To jest ten za sad ni czy, stra te gicz ny
cel zmian ja kie mu si my wy pra co wać i sku tecz nie wdro -
żyć.

struk tu ra bez wy dzia łów, dzie ka nów?
Ist nie je dzi siaj ca ły sze reg roz wią zań or ga ni za cyj nych,

któ rych wzor ce moż na zna leźć na do brze za rzą dza nych
eu ro pej skich uni wer sy te tach. Na le ży je do głęb nie prze -
stu dio wać i za sta no wić się, czy i jak je ste śmy w sta nie
z nich sko rzy stać. Du ży uni wer sy tet po wi nien być po -
dzie lo ny na mniej sze jed nost ki or ga ni za cyj ne, to
oczy wi ste. Ale czy tych jed no stek mu si być aż 17? Czy ten
po dział opty mal nie słu ży no wo cze snej ofer cie dy dak tycz -
nej i upra wia niu na uki na bar dzo wy so kim po zio mie?
Mu si my przede wszyst kim kon ku ro wać z oto cze niem ze -
wnętrz nym, z in ny mi uczel nia mi w Pol sce i na świe cie,
a nie kon ku ro wać ze so bą, a du że roz drob nie nie sprzy ja
przede wszyst kim we wnętrz nej kon ku ren cji. Dla te go mu -
si my się przy glą dać tak że te mu, ja kie roz wią za nia chcą
wy pra co wać in ne du że uni wer sy te ty w Pol sce. Na le ży pa -
mię tać, że na stą pi kom plet na zmia na przy pi sy wa nia
upraw nień, nie bę dą otrzy my wa ły ich tak, jak obec nie,
pod sta wo we jed nost ki or ga ni za cyj ne uni wer sy te tu, tyl -
ko otrzy ma je uczel nia w tych dys cy pli nach na uko wych,
w któ rych udo ku men tu je od po wied ni do ro bek. To mu si
zmie nić tak że spo sób pa trze nia na or ga ni za cję uczel ni.
W naj lep szych uni wer sy te tach w Pol sce roz po czę ła się
już de ba ta na te mat przy szłej re or ga ni za cji uczel ni oraz
spo so bu dys try bu owa nia ta kich upraw nień. War to tak że
przy tej oka zji wy pra co wać spo sób uwol nie nia naj lep -
szych grup ba daw czych od sze re gu obo wiąz ków
or ga ni za cyj no -ad mi ni stra cyj nych przy ogra ni cze niu
obo wiąz ków dy dak tycz nych. Naj lep sze na uko wo gru py
po win ny kon cen tro wać się przede wszyst kim na po zy -
ski wa niu środ ków i pro wa dze niu ba dań na świa to wym
po zio mie oraz na moż li wie naj lep szym pu bli ko wa niu ich
wy ni ków. Czas to więc naj wyż szy, aby ta ką de ba tę roz po -
cząć i na na szym uni wer sy te cie.

od no szę jed nak wra że nie, że się te go de ba to wa nia bo -
imy?

Bo imy się po waż nych dys ku sji o przy szło ści, bo przy -
zwy cza ja my się do sta rych roz wią zań, a to co no we, co
nie zna ne wzbu dza okre ślo ne emo cje. To zro zu mia łe.
Z dru giej stro ny śro do wi sko aka de mic kie po win no być eli -
tą, po zy tyw nie na sta wio ną do po stę pu i do no wych
roz wią zań. Je że li więc ma my roz wią za nia i struk tu rę, któ -
ra po zwa la nam być uni wer sy te tem na czwór kę plus, to
za sta nów my się, ja kie zmia ny po win ni śmy prze pro wa dzić,
by stać się uni wer sy te tem na piąt kę. To po wi nien być nasz
cel. Au to no mia uczel ni da je już dzi siaj du że moż li wo ści
kre owa nia struk tu ry or ga ni za cyj nej, jej uela stycz nie nia,
a au to no mia w tym za kre sie bę dzie jesz cze więk sza. Jesz -
cze raz po wtó rzę, że ogrom ną wa gę przy wią zu ję
do wła ści wej struk tu ry or ga ni za cyj nej na szej uczel ni oraz
do wzmoc nie nia jed no oso bo wych or ga nów za rzą dza nia
uczel nią, tak że w za kre sie ich od po wie dzial no ści. To rek -
tor jest twa rzą uni wer sy te tu, za uni wer sy tet od po wia da
jed no oso bo wo, po wi nien więc wziąć peł ną od po wie dzial -
ność i uni wer sy te tem po kie ro wać przede wszyst kim
sku tecz nie. Ale że by po kie ro wać od po wie dzial nie i przede
wszyst kim sku tecz nie mu si mieć no we in stru men ty i zwią -
za ne z ni mi no we kom pe ten cje za rząd cze.

kie dy mo że to na stą pić?
Przede wszyst kim wte dy, kie dy bę dzie my dys ku to wać

nad za ło że nia mi do no we go sta tu tu. A po nie waż ten pro -
jekt da je uczel ni du żą wol ność w kre owa niu struk tu ry
or ga ni za cyj nej, więc na le ży już o tym roz ma wiać. Py tań jest
wie le: jak po win na wy glą dać struk tu ra or ga ni za cyj na na -
sze go uni wer sy te tu w tych no wych wa run kach, jak
wzmoc nić sku tecz ność po dej mo wa nych dzia łań, wresz cie
co jest na szą si łą, a co na szą sła bo ścią i jak te sła bo ści sku -
tecz nie eli mi no wać. Do tej de ba ty, oprócz osób
funk cyj nych, mu si my za chę cić naj więk sze au to ry te ty na -
sze go uni wer sy te tu, lu dzi do świad czo nych w za rzą dza niu
oraz wy bit nych uczo nych, tak aby śmy mo gli wy pra co wać
okre ślo ne za ło że nia, któ re zo sta ną prze ło żo ne na szcze gó -
ło we za pi sy no we go sta tu tu.

kie dy mo że my się go spo dzie wać?
Zgod nie z usta wą sta tut po wi nien być go to wy w cią gu

ro ku od wej ścia usta wy w ży cie, czy li na praw dę nie dłu go.
Na le ży przy jąć za ło że nie, że ta usta wa w po dob nym
brzmie niu zo sta nie uchwa lo na przez Sejm i za cznie obo -
wią zy wać od wrze śnia 2018 ro ku. Je śli na stą pią opóź nie nia
le gi sla cyj ne, to cza su na dys ku sje bę dzie po pro stu wię cej.
Po win ni śmy się jed nak do brze przy go to wać do nad cho dzą -
cych zmian.

Jest to na pew no trud ne i du że za da nie.
Tak, to jest po waż ne za da nie, ale też wiel ka szan sa na do -

bre i po trzeb ne zmia ny. I daw no ta kiej szan sy nie by ło.
Zło ży ły się na nią z jed nej stro ny pro jekt usta wy z przy ję -
ty mi kie run ka mi zmian, z dru giej zaś wy ni ki
pa ra me try za cji i wia ry god ne oraz ak tu al ne da ne, któ re ilo -
ścio wo po ka zu ją na szą kon dy cję, to co jest na szą si łą, i to
co jest sła bo ścią. War to więc to wy ko rzy stać i po pa trzeć
przy szło ścio wo, stra te gicz nie i po wie dzieć wy raź nie: chce -
my dzi siaj sil ne go, no wo cze sne go uni wer sy te tu,
z per spek ty wą zo sta nia uni wer sy te tem na piąt kę. z
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Lu dzie na po gra ni czach to za gad nie nie, któ re fa scy nu -
je mnie od lat. Lu dzie wy sie dla ni z ro dzin nych stron,
mi gran ci w po szu ki wa niu lep szych wa run ków ży cia,

prze kra cza ją cy co raz to no we gra ni ce, nie tyl ko geo gra ficz -
ne, ale i men tal ne. Sta ram się opo wia dać ich hi sto rie, osa -
dzać je w szer szym kon tek ście, zro zu mieć i wy cią gnąć
wnio ski. Mo je za in te re so wa nia na uko we to hi sto ria kul tu -
ry Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej w XIX i XX wie ku, pro -
ble my na cjo na li zmu i przy mu so wych mi gra cji, sto sun ki
pol sko -nie miec kie, kwe stie toż sa mo ści w re gio nach przy -
gra nicz nych, a tak że kul tu ra i po li ty ka pa mię ci.

Pra cu jąc od pię ciu lat w Pol sko -Nie miec kim In sty tu cie
Ba daw czym, a wcze śniej na Eu ro pej skim Uni wer sy te cie
Via dri na mia łam oka zję uczest ni czyć w fa scy nu ją cym pro -
ce sie prze ła my wa nia ba rier te ry to rial nych i praw nych
w związ ku z otwar ciem pol sko -nie miec kiej gra ni cy, a tak że
stop nio we go za ni ka nia gra ni cy w sen sie men tal nym. Ba da -
jąc i upo wszech nia jąc hi sto rię Eu ro py Środ ko wo -Wschod -
niej sta ram się przy czy nić do bu do wa nia do brych
pol sko -nie miec kich re la cji. Ja ko czło nek As so cia tion for
Bor der lands Stu dies od lat uczest ni czę w mię dzy na ro do -
wych kon fe ren cjach po świę co nych róż nym aspek tom re gio -
nów po gra ni cza w świe cie. W pro wa dzo nych tam de ba tach
współ cze sne pol sko -nie miec kie po gra ni cze sta wia ne jest za -

wsze za wzór na dro dze po jed na nia i do bro są siedz kich re -
la cji.

To efekt wspól ne go wy sił ku ostat nich dzie się cio le ci, ale
tak prze cież nie by ło za wsze. Ma jąc za szczyt wy gło sić wy -
kład na in au gu ra cji ro ku aka de mic kie go 2017/18 w Col le -
gium Po lo ni cum w Słu bi cach sta ra łam się na świe tlić tę
pro ble ma ty kę i wska zać na zwią za ne z nią trud ne dro gi po -
szu ki wa nia toż sa mo ści. Rok 1945 to ten mo ment w hi sto -
rii, kie dy wza jem na nie chęć obu na ro dów by ła naj więk sza,
a po czu cie krzyw dy naj bo le śniej sze. Prze su nię cie gra nic,
wy sie dle nie lud no ści nie miec kiej i za go spo da ro wa nie te -
re nów obec nej Pol ski za chod niej i pół noc nej od bi ły się
zna czą cym pięt nem na miesz kań cach tej czę ści Eu ro py.
Do tych cza so we nar ra cje na ten te mat za zwy czaj od by wa ły
się z jed no stron nej per spek ty wy na ro do wej: Niem cy opo -
wia da li swo ją hi sto rię, a Po la cy swo ją. Dla te go też w mo -
ich ba da niach po sta no wi łam roz sze rzyć ten punkt
wi dze nia i opi sać hi sto rię sze ro ko po ję te go re gio nu Nad -
odrza z per spek ty wy lu dzi go za miesz ku ją cych, nie za leż -
nie od przy na leż no ści na ro do wej. 

Tak po wsta ły dwie książ ki: Pol ski Dzi ki Za chód. Przy mu -
so we mi gra cje i kul tu ro we oswa ja nie Nad odrza 1945-49 oraz
an to lo gia tek stów źró dło wych pt. Mój dom nad Od rą. Pa -
mięt ni ki osad ni ków Ziem Za chod nich po 1945 ro ku. Oby -
dwie uka za ły się za rów no w ję zy ku pol skim jak
i nie miec kim. An giel sko ję zycz ne wy da nie jest w przy go to -
wa niu. Pierw sza z nich jest hi sto rycz nym opra co wa niem
po wo jen nych dzie jów Nad odrza, pi sa nym z per spek ty wy
tzw. zwy kłych oby wa te li, za rów no Po la ków jak i Niem ców
czy też ra dziec kich żoł nie rzy. Ko rzy sta jąc z ich wspo mnień,
li stów i do ku men tów od two rzy łam po cząt ki kształ to wa nia
się no we go spo łe czeń stwa, na zna czo ne re pre syj nym sys te -
mem po li tycz nym, we wnętrz ny mi kon flik ta mi i ludz ki mi
dra ma ta mi, wska zu jąc rów no cze śnie na za pał i pe łen po -
świę ce nia trud od bu do wy, za go spo da ro wy wa nia i oswa ja -
nia tej zie mi. Książ ka spo tka ła się w Niem czech z bar dzo
do brym przy ję ciem, a w Pol sce otrzy ma ła Na gro dę Iden ti -
tas w ka te go rii naj lep sza hi sto rycz na książ ka ro ku 2016,
przy zna wa ną pod pa tro na tem pre zy den ta RP.

Obec nie re ali zu ję pro jekt na uko wy pt. Wę dru ją ce gra ni -
ce /wę dru ją cy lu dzie. Zmia ny toż sa mo ści na ro do wej mi gran -
tów ze wscho du na za chód Eu ro py i do USA w XX wie ku.
Po mysł zro dził się w trak cie mo ich se me stral nych po by tów
w cha rak te rze pro fe so ra go ścin ne go w Ka na dzie i USA,
gdzie po za se mi na ria mi dla stu den tów mia łam oka zje pro -
wa dzić wy wia dy i zbie rać ma te ria ły do ty czą ce lo sów pol -
skiej emi gra cji w cza sie II woj ny świa to wej i bez po śred nio
po jej za koń cze niu. Mam na dzie ję, że mo ja naj now sza
książ ka na ten te mat oraz pla no wa ne ko lej ne pu bli ka cje
wy peł nią lu kę ba daw czą, któ rą do strze głam w tej dzie dzi -
nie i za in spi ru ją in nych do ko lej nych ba dań.

Prof. Be ata ha lic ka
Pol sko -nie miec ki In sty tut Ba daw czy 
w Col le gium Po lo ni cum w Słu bi cach

Śla da mi lu dzi na po gra ni czach 
Prof. Be ata Ha lic ka wy gło si ła te go rocz ny wy kład in au gu ra cyj ny w Col le gium Po lo ni cum, 

w któ rym opo wia da ła o swo jej pa sji ba daw czej, zwią za nej z ży ciem na po gra ni czu. 
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Dla cze go oiart zun w kra ju Ba sków? co spra wi ło, że zde cy -
do wa ła się Pa ni na ba da nia et no gra ficz ne wła śnie w tym
miej scu?

W li ceum uczy łam się hisz pań skie go w kla sie dwu ję zycz -
nej więc kie dy na stu diach li cen cjac kich pla no wa łam wy -
jazd w ra mach pro gra mu Era smus+ wie dzia łam, że chcę
stu dio wać gdzieś w Hisz pa nii. Mo ja przy ja ciół ka miesz ka
w ma łej miej sco wo ści ko ło Bil bao i wra ca jąc tam za wsze
czu łam się jak w do mu. Dla te go mój wy bór padł na Uni -
wer sy tet Kra ju Ba sków, a kon kret nie kam pus w San Se ba -

stian, gdzie wy kła da na jest an tro po lo gia spo łecz na. Po nie -
waż za wsze naj bar dziej in te re so wa ła mnie an tro po lo gia fi -
zycz na i ana li za są do wa, miesz ka jąc w San Se ba stian
na wią za łam kon takt z Fran ci sco Etxe ber ria, dy rek to rem in -
sty tu tu na uko we go „Aran za di”, któ ry pro wa dzi eks hu ma -
cje ofiar hisz pań skiej woj ny do mo wej. To Fran ci sco ja ko
pierw szy po wie dział mi o eks hu ma cjach ja kie mia ły miej -
sce w Oiart zun, głów nie dla te go że lo kal na na zwa ma so -
we go gro bu – „Kat tin Txi ki” (bask. Ma ły Ka tyń) – nie
po zo sta je bez sko ja rzeń z Pol ską hi sto rią.
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z Alexandrą staniewską z Instytutu etnologii i antropologii kulturowej uaM (wH),
laureatką Diamentowego Grantu za projekt: „nekropolityka tożsamościowa. 

Przypadek ekshumacji w oiartzun (kraj Basków)” rozmawia Magda ziółek

Historia pamięci
fot. łukasz woźny
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eks hu ma cje i two rze nie cmen ta rzy ofiar woj ny do mo wej
w hisz pa nii przy czy ni ło się do bu dze nia świa do mości na -
ro do wej Ba sków. Jak sil ny jest to pro ces? czy w per spek -
ty wie naj bliż szych kil ku czy kil ku na stu lat moż li we są
wy da rze nia, ta kie ja kie obec nie ob ser wu je my w ka ta lo -
nii?

Nie po wie dzia ła bym, że przy czy ni ło się to do bu dze nia
się ba skij skiej świa do mo ści na ro do wej. Jest ra czej na od -
wrót – to świa do mość wspól no ty, za rów no et nicz nej jak
i po li tycz nej, przy czy nia się do na si la nia pro ce su od zy ski -
wa nia pa mię ci hi sto rycz nej, któ re go czę ścią są eks hu ma -
cje. Wy da rze nia w Ka ta lo nii są bez pre ce den so we, ale też
po ka zu ją coś co od bi ja się co raz sil niej szym echem w ca łej
Hisz pa nii – że trans for ma cja po li tycz na ja ka mia ła miej sce
po śmier ci Fran co by ła fik cyj na. Ta kie gło sy wspie ra ne są
cho ciaż by tym, że w obec nym rzą dzie na dal są u wła dzy te
sa me oso by któ re współ pra co wa ły i wspie ra ły Fran co. Hisz -
pa nia nie po ra dzi ła so bie jesz cze ze swo ją prze szło ścią i we -
wnętrz ny mi kon flik ta mi. Nie chcia ła bym pro ro ko wać czy
Kraj Ba sków po dą ży śla dem Ka ta lo nii, bo jest do za leż ne
od wie lu przy szłych czyn ni ków, jak cho ciaż by to jak za koń -
czy się obec na sy tu acja.

co bu du je tę wspól no tę? Ja kie ce chy mo gła by Pa ni wy -
mie nić ja ko „ty po wo” ba skij skie, i na ile wpi su ją się one
w no wą, bu dzą ca się toż sa mość na ro do wą Ba sków. 

Nie wy mie nię cech „ty po wo” ba skij skich, tak sa mo jak
nie wy mie ni ła bym cech „ty po wo” pol skich. Ba zo wa nie
na ste reo ty pach jest czymś cze go an tro po lo dzy sta ra ją się

uni kać. Są jed nak pew ne ele men ty da ją ce po czu cie wspól -
no ty. Jed nym z istot niej szych wśród Ba sków jest ję zyk. Za -
ka za na przez la ta eu ske ra jest obec nie nie tyl ko ję zy kiem
spo łecz no ści, ale też sym bo lem opo ru wo bec po li ty ki Fran -
co. Po now ne wpro wa dze nie jej do szkół i na uni wer sy te ty
by ło bar dzo istot ne dla ba skij skiej po li ty ki. Nie na le ży jed -
nak za po mi nać, że są też Ba sko wie, któ rzy nie mó wią
po ba skij sku. Nie zna czy to, że nie są oni „praw dzi wy mi”
Ba ska mi i że nie na le żą do wspól no ty – na sze toż sa mo ści
bu do wa ne są z wie lu ele men tów.

Dia men to wy Grant to tro chę ta ka prze pust ka do świa ta
na uki ale też i za chę ta do ko lej nych zma gań na uko wych.
Jak Pa ni wi dzi swo ją przy szłość, jak za mie rza re ali zo wać
swo je na uko we pa sje? 

Do ce lo wo chcia ła bym zdo być dok to rat z an tro po lo gii fi -
zycz nej lub ana li zy są do wej na któ rymś z za gra nicz nych
uni wer sy te tów. Bez wzglę du na to czym bę dę się zaj mo wać
w przy szło ści uwa żam, że współ pra ca mię dzy na ro do wa
i in ter dy scy pli nar na po win na być pod sta wą we współ cze -
snej na uce. Praw do po dob nie nie po rzu cę też cał ko wi cie
an tro po lo gii kul tu ro wej, któ ra sta ła mi się szcze gól nie bli -
ska ja ko pe wien spo sób ana li zy świa ta, ale tak jak obec nie
bę dę pró bo wa ła łą czyć wszyst kie te dys cy pli ny. z

na gro da przy zna wa na jest oso bom, któ re swo ją dzia -
łal no ścią zna czą co wpie ra ją dia log pol sko -nie miec -
ki. Fun da to ra mi na gro dy są Uni wer sy tet

w Gre ifswal dzie oraz Uni wer sy tet Szcze ciń ski, dzien nik
„Ku rier Szcze ciń ski” oraz mia sta Gre ifswald i Szcze cin. 

Ka pi tu ła w swo im uza sad nie niu pod kre śli ła zna cze nie
na uko we pu bli ka cji prof. An ny Wolff -Po wę skiej na te mat
sto sun ków pol sko -nie miec kich oraz wy so kie uzna nie, ja -
kim cie szy się wśród nie miec kich oraz pol skich hi sto ry ków
i pu bli cy stów.

Prof. An na Wolff -Po wę ska jest prze wod ni czą cą ra dy na -
uko wej Cen trum Ba dań Hi sto rycz nych Pol skiej Aka de mii
Na uk w Ber li nie.  Za swo je do ko na nia otrzy ma ła m.in. Na -
gro dę im. Ry szar da Ka pu ściń skie go, Eu ro pej ską Na gro dę
Oby wa tel ską oraz Na gro dę Uni wer sy te tu Eu ro pej skie go
Via dri na. Do gro na do tych cza so wych lau re atów Na gro dy
Po me ra nia No stra na le żą:   prof. Ber thold Be itz, prof.
Krzysz tof Sku bi szew ski, Ja ni na Ja snow ska i prof. Mi cha el
Suc cow, prof. Wła dy sław Fi li po wiak, Fe sti wal polenmARkT,
prof. Eu ge niusz Kus oraz prof. Nor bert Ho sten.

A. Śliwińska

Pomerania Nostra dla 
prof. anny Wolff-Powęskiej

10 listopada w auli Uniwersytetu
w Greifswaldzie odbyła się uroczystość
wręczenia Nagrody Pomerania Nostra
prof. Annie Wolff-Powęskiej, należącej

do grona wybitnych polskich ekspertów
historii Niemiec i stosunków

polsko-niemieckich. 

y To świadomość wspólnoty,
przyczynia się do nasilania
procesu odzyskiwania
pamięci historycznej
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P rzy tej oka zji ju bi lat, lau re at wie lu na gród li te rac kich
i od zna czeń otrzy mał z rąk dzie ka na WFPiK prof.
To ma sza Mi zer kie wi cza naj wyż sze wy róż nie nie te -

go wy dzia łu – sta tu et kę Col le gium Ma ius, oraz księ gę ju -
bi le uszo wą pt. Li te ra tu ra i li te rac kość (we dług) Edwar da
Bal ce rza na. Kon tek sty „nie wszyst kie”.

Jest spo ra gru pa lu dzi, któ rzy, gdy usły szą na zwi sko Bal -
ce rzan, re agu ją en tu zja stycz nie. Jest to wspól no ta, któ rą sam
utwo rzy łeś, bo lu dzi, któ rzy się z to bą spo ty ka li, łą czy szcze -
gól na więź – po wie dział pro wa dzą cy ju bi le uszo we spo tka -
nie uczeń pro fe so ra, prof. To masz Mi zer kie wicz. Wła śnie
ta, sta le się po więk sza ją ca, „wspól no ta bal ce rza no cen trycz -
na” pod ję ła się na pi sa nia i wy da nia w trwa ją cej pół to ra ro -
ku kon spi ra cji, księ gi ju bi le uszo wej dla prof. Edwar da
Bal ce rza na oraz przy go to wa nia uro czy sto ści, na któ rą przy -
je cha li m.in. prof. Lars Kle berg – sla wi sta ze Sztok hol mu,
prof. Sta ni sław Bal bus z UJ, prof. Wło dzi mierz Bo lec ki
z IBL PAN w War sza wie, prof. Adam Dzia dek z Uni wer sy -
te tu Ślą skie go, prof. Piotr Mi cha łow ski z Uni wer sy te tu

Szcze ciń skie go. Za to, że in spi ro wa łeś i in spi ru jesz na sze ba -
da nia, za pa sję, któ rą za ra żasz in nych przez ca łe ży cie, chcie -
li by śmy ja ko wspól no ta bal ce rza no cen trycz na, nie tyl ko
po znań ska, ale ogól no pol ska i ogól no świa to wa, wy ra zić ci
swo ją wdzięcz ność – do dał dzie kan, wrę cza jąc sta tu et kę.
Przy oka zji wy ra ził też po dziw i uzna nie dla prof. Bal ce rza -
na za je go nie zwy kłą ak tyw ność twór czą, bo wiem w cią gu
mi nio nych 10 lat na pi sał on i wy dał kil ka ksią żek: Wier sze
nie wszyst kie, Po chwa ła po ezji. Z pa mię ci, z lek tu ry, Li te rac -
kość. Mo de le, gra da cje, eks pe ry men ty, Tłu ma cze nie ja ko
woj na świa tów. W krę gu trans la to ry ki i kom pa ra ty sty ki.

Na wią zu jąc do fil mu o ju bi la cie, na krę co ne go przez Stu -
dio Fil mo we UAM z oka zji je go 70. uro dzin, na stęp czy ni
pro fe so ra na sta no wi sku kie row ni ka Za kła du Li te ra tu ry
Pol skiej XX Wie ku, Teo rii Li te ra tu ry i Sztu ki Prze kła du,
prof. Ewa Kra skow ska przy po mnia ła, że wów czas, po pro -
szo na o od po wiedź w jed nym zda niu, kim jest dla niej ju -
bi lat, spon ta nicz nie po wie dzia ła: „Edward Bal ce rzan to
ka wał mo je go ży cia”. Dzi siaj to jest jesz cze więk szy ka wał

Ju bi le usz czło wie ka książ ko we go
W 80. urodziny prof. Edwarda Balcerzana, wybitnego literaturoznawcy, krytyka literackiego,

współtwórcy polskiej szkoły strukturalnej, poety, prozaika, tłumacza i grafika, wspaniałego pedagoga
i wykładowcy, czyli 13 października, jego uczniowie, następcy i współpracownicy z Zakładu Literatury

Polskiej XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, Instytutu Filologii Polskiej oraz Wydziału
Filologii Polskiej i Klasycznej zorganizowali uroczystość jubileuszową w Auli Mickiewicza.
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mo je go ży cia, bo ja Edwar da Bal ce rza na spo tka łam w ko -
mi sji eg za mi na cyj nej, któ ra przyj mo wa ła mnie na stu dia po -
lo ni stycz ne w ro ku 1972 – do da ła. Jak wy zna ła, to, że
obec nie ona kie ru je za kła dem, któ rym po przed nio kie ro -
wał ju bi lat, wy da je jej się sy tu acją tym cza so wą, awa ryj ną.
Ca ły czas ma wra że nie, że prof. Bal ce rzan za raz wró ci, dla -
te go cią gle jesz cze pod pi su je się: „kol. kier.” – ko le żan ka
kie row nicz ka. Prof. Kra skow ska wy ra zi ła też wdzięcz ność
ju bi la to wi za to, że na dal przy cho dzi do za kła du i tak wie -
le ra do ści spra wia wszyst kim, oraz na dzie ję, że rów nież je -
mu te spo tka nia spra wia ją ra dość i że na dal tak bę dzie. 

Po tem uczest ni cy spo tka nia wy słu cha li wier szy ju bi la ta
w in ter pre ta cji Paw ła Mar ci nia ka: na pi sa ny na 30. uro dzi -
ny wiersz pt. – 13 X 1967; de dy ko wa ny żo nie Bo gu sła wie
La ta wiec Po czą tek my śli: „my”; wiersz ze sta nu wo jen ne -
go – Zwóz ka mo ja po ran na. A na de ser trzy dow cip ne sty -
li za cje na li ry kę ulu bio nych po etów, z cze go sły nie
pro fe sor: Je den wie czór z to mi kiem Bo le sła wa Le śmia na,
Mi ron Bia ło szew ski: rzecz ni ki zrzą dze nia lo su, Ju lian Przy -
boś: Wio sna 2001. 

Za nim ju bi lat otrzy mał księ gę uro dzi no wą prof. To masz
Mi zer kie wicz przy po mniał, że jest to już trze cia książ ka ju -
bi le uszo wa, z któ rych każ da jest pew nym por tre tem prof.
Edwar da Bal ce rza na. Na 60. uro dzi ny pod re dak cją Bar ba -
ry Sien kie wicz po wstał tom pt. Przez zna ki – do czło wie ka,
zaś na 70. – Od te ma tu do re ma tu. Prze chadz ki z Bal ce rza -
nem, pod re dak cją Aga ty Stan kow skiej i To ma sza Mi zer -
kie wi cza. Pod re dak cją te go ostat nie go uka za ła się też
wte dy pu bli ka cja ów cze snych dok to ran tów pro fe so ra pt.
Śla da mi czło wie ka książ ko we go, w któ rej prof. Bal ce rzan
wy stę pu je ja ko fa scy nu ją cy na uczy ciel mło de go po ko le nia
ba da czy pol skiej li te ra tu ry. Przy bli ża jąc za war tość li czą cej
po nad 560 stron, na pi sa nej przez 36 au to rów trze ciej księ -
gi ju bi le uszo wej Li te ra tu ra i li te rac kość (we dług) Edwar da
Bal ce rza na. Kon tek sty „nie wszyst kie”, prof. Jo an na Grą -
dziel -Wój cik pod kre śli ła zwłasz cza jej róż no rod ność ga -
tun ko wą oraz ogrom ny za kres te ma tycz ny, któ ry wła ści wie
za wie ra się w na zwie: Za kład Li te ra tu ry XX Wie ku, Teo rii
Li te ra tu ry i Sztu ki Prze kła du. W księ dze prze wa ża ją tek sty,
w któ rych do strzec moż na in spi ra cję książ ka mi ju bi la ta: Li -
te rac kość. Mo de le, gra da cje, eks pe ry men ty; Po chwa ła po ezji.
Z pa mię ci, z lek tu ry czy Sztu ka prze kła du. Zda niem współ -
re dak tor ki to mu, we wszyst kich tek stach wy czu wa się, że
au to rzy ma ją Edwar da Bal ce rza na „pod skó rą”. Po za au to -
ra mi z UAM tek sty na pi sa li przed sta wi cie le Uni wer sy te tu
Bo loń skie go, Uni wer sy te tu w Pi zie, Uni wer sy te tu
Södertörn w Sztok hol mie, In sti tut Na tio nal des Lan gu es et
Ci vi li sa tions Orien ta les w Pa ry żu, Wol ne go Uni wer sy te tu
w Bruk se li,  UJ, UW, IBL PAN, Uni wer sy te tu Ślą skie go,
Szcze ciń skie go, KUL oraz Mu zeum Na ro do we go w Szcze -
ci nie. Jak pod kre śli li re dak to rzy to mu, jest to książ ka szcze -
gól na, fa scy nu ją ca, sum ma sum mae róż nych por tre tów
Edwar da Bal ce rza na – po ety, pi sa rza, na uczy cie la, czło wie -
ka, któ ra skła da się na je go „por tret z li te rac ko ścią w tle”.
Na uwa gę za słu gu je też okład ka księ gi, na któ rej wid nie je
au to por tret prof. Bal ce rza na, udo stęp nio ny re dak to -
rom – w ta jem ni cy przed ju bi la tem – przez je go żo nę. 

Dzię ku jąc za wszyst kie ży cze nia i nie spo dzian ki prof.
Bal ce rzan na wią zał do cza sów dzie ciń stwa i mło do ści spę -
dzo nych w Szcze ci nie. Miesz kał tam z ma mą i czę sto cho -
dził wraz z nią do jej róż nych zna jo mych. Czy nił to chęt nie,
bo – jak za uwa żył – u nas się nie prze le wa ło, a tam za wsze
by ła ja kaś ko la cja. Kie dyś by li u pew nej Bia ło ru sin ki, któ -

ra w roz mo wie wy zna ła, że ona ma rzy tyl ko o jed nym – że -
by, gdy doj dzie już do słusz nych lat, ota cza ły ją mi łe, życz -
li we i przy ja zne twa rze. Nie wiem, czy jej się uda ło, ale mnie
tak – po wie dział – I bar dzo je stem wzru szo ny z te go po wo -
du. Zdra dził też, że księ ga nie do koń ca by ła nie spo dzian -
ką, po nie waż jed na z au to rek na pi sa ła do nie go: „Nie mo gę
przy je chać, ale na pi sa łam tekst do pa na księ gi”. (śmiech
wszyst kich). Trze cia już pu bli ka cja ju bi le uszo wa, któ rą
otrzy mał od „wspól no ty bal ce rza no cen trycz nej”, na su nę ła
mu myśl, że księ ga de dy ko wa na ko muś sta no wi bar dzo
szcze gól ny ga tu nek wy daw ni czy, któ ry za słu gu je na osob -
ną re flek sję na uko wą. Sam uczest ni czył ja ko au tor w osiem -
na stu te go ty pu pu bli ka cjach i do strzegł w tym zja wi sku
wie le cie ka wych aspek tów, jak choć by to, że jest ono szcze -
gól nie czę ste wśród po lo ni stów. Ma ją cy na swo im kon cie
wie le lat pra cy ja ko dy dak tyk i wy kła dow ca (pra cę na UAM
pod jął w 1962 r.), ju bi lat przy znał, że za sta na wia jąc się
nad zja wi skiem ta kich ksiąg, do szedł do wnio sku, że
wszyst ko za czy na się od dy dak ty ki, od ta kie go po dej ścia, któ -
re ra czej u nas do mi nu je, że pró bu je my w pra cy ze stu den -
ta mi, po tem z dok to ran ta mi, po tem z mło dy mi ko le ga mi
pi szą cy mi roz pra wy ha bi li ta cyj ne, za cho wać dwie, trud ne
do po go dze nia, war to ści – z jed nej stro ny usza no wać od ręb -
ność, swo istość wy obraź ni, wraż li wo ści, wie dzy na sze go pod -
opiecz ne go, nie ła mać go, nie wy mu szać na nim te go, co dla
nas jest pięk ne i świę te, a ra czej skło nić do te go, by był jak
naj bar dziej so bą. Ale z dru giej stro ny cho dzi o to, że by rów -

nież sie bie – te go pro wa dzą ce go za ję cia, pro mo to ra czy do -
rad cę – nie usy tu ować w ta kiej fał szy wej sy tu acji, że ja się
na wszyst ko zga dzam i mnie nie ma. Zda niem ju bi la ta, cu -
dzą oso bo wość moż na zbu do wać i za in spi ro wać tyl ko wte -
dy, gdy ujaw ni się szcze rze i w peł ni wła sną, to zna czy
po zo sta nie się so bą, na wet je śli ta ka po sta wa ra zi czy znie -
chę ca pod opiecz ne go. Isto tą dzia łal no ści na szej dys cy pli ny
jest oso bo wość, wraż li wość jed nost ki, a nie pro ce du ry – pod -
kre ślił – Nie do brym zwy cza jem, któ ry się po ja wił, jest pró -
ba wy eli mi no wa nia oso bo wo ści na rzecz pro ce dur, że by
wszy scy jed na ko wo wy kła da li, czy ta li jed na ko we książ ki,
mie li jed na ko wy ję zyk – do dał, prze ko nu jąc, że księ gi de -
dy ko wa ne po szcze gól nym oso bom są do wo dem na to, że
chce my być in dy wi du al no ścia mi. A nie da się te go osią gnąć
ina czej, jak wy róż nia jąc ko goś, wo kół nie go sku pia jąc swo -
ją uwa gę. Zda niem ju bi la ta, jest to isto tą sa mo obro ny śro -
do wi ska hu ma ni stów, któ re jest zbio ro wi skiem jed no stek,
a w cen trum za in te re so wa nia hu ma ni sty ki jest czło wiek,
je go wy obraź nia, je go wraż li wość, je go wie dza, je go bio -
gra fia. Do ty czy to pi sa rzy, któ rych twór czo ścią zaj mu ją się
li te ra tu ro znaw cy, ale tak że ich sa mych. Przy ja cie le li te ra tu -
ro znaw cy, oglą daj my sie bie na wza jem i opi suj my rów nież
sie bie – zwró cił się na ko niec do uro dzi no wych go ści prof.
Edward Bal ce rzan. 

Da nu ta cho de ra -Le wan do wicz 

y Zdaniem jubilata, cudzą osobowość
można zbudować i zainspirować tylko
wtedy, gdy ujawni się szczerze 
i w pełni własną
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Jak wydziały zaliczyły… (cz. 3)

Minął pierwszy rok pracy w nowo wybranym zespole dziekańskim z nowymi pomysłami i pootwierał
nowe drogi, w nowych warunkach. Na ile postawione przed wydziałem „Zadania do wykonania”

zostały zrealizowane? Co przyniosło największe zadowolenie? Co przybliża wydział do celów i zadań
dalekosiężnych? Jakie zadania swojej aktualności wciąż nie tracą, a przeciwnie – wymagają dalszego

wysiłku? Co napawa optymizmem, co obawą? Co nakazuje korygowanie planów? Co na dziś jest
zadaniem palącym? 

koLeJne wyPowieDzi DziekAnów BęDziemy PUBLikowAć 
sUkcesywnie nA łAmAch „życiA UniwersyteckieGo”. 
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Prof. ro mAn BU Dzi now ski, 
dzie kan wy dzia łu Pra wa i Ad mi ni stra cji

w ostat niej oce nie pa ra me trycz nej Wy dział Pra wa i Ad mi -
ni stra cji UAM uzy skał, jako je dy ny w Pol sce, ka te go rię
na uko wą A+. To cie szy, a jed no cze śnie na su wa kil ka re -

flek sji. Po pierw sze, od daw na znaj do wa li śmy się w gro nie naj lep -
szych wy dzia łów pra wa, więc obec ną po zy cję na le ży trak to wać ja ko
pri mus in ter pa res. Po dru gie, na ten suk ces skła da ją się dzia ła nia ca -
łej spo łecz no ści wy dzia ło wej, jak rów nież na szych mi strzów i na -
uczy cie li. Po trze cie, naj waż niej sze, sta no wi on ol brzy mie wy zwa nie
na przy szłość, ro dzi ogrom ne zo bo wią za nia. Nic więc dziw ne go, że
„za da nia do wy ko na nia” w tej ka den cji obej mu ją bar dzo sze ro kie
spek trum dzia łań. Do tych cza so wa re ali za cja nie któ rych z nich spra -

wia ra dość i na pa wa opty mi zmem. Bez za kłó ceń prze bie ga zdo by -
wa nie stop ni i ty tu łu na uko we go. Nie mniej dal sze go sil ne go wspar -
cia wy ma ga in ten sy fi ka cja ba dań oraz ich in ter na cjo na li za cja.
Spraw dza się przy zna wa nie w dro dze kon kur su tzw. gran tów pro fe -
sor skich na kie ro wa nie ze spo ła mi ba daw czy mi. Bę dzie ono kon ty -
nu owa ne i roz sze rza ne w przy szło ści. Zo sta ną też wpro wa dzo ne
gran ty, przy zna wa ne rów nież w dro dze kon kur su, na po by ty ba daw -
cze w in sty tu cjach za gra nicz nych, co po win no słu żyć pro wa dze niu
ba dań praw no po rów naw czych oraz zwięk sze niu licz by pu bli ka cji
na szych pra cow ni ków za gra ni cą. Cie szy pu bli ko wa nie co raz więk -
szej licz by mo no gra fii, w tym tak że w ję zy ku an giel skim. Cie szy rów -
nież ak tyw ność na uko wa stu den tów i dok to ran tów, o czym świad czy
mię dzy in ny mi wy da wa nie przez dok to ran tów cza so pi sma na uko -
we go (Adam Mic kie wicz Uni ver si ty Law Re view, 6 punk tów mi ni -
ste rial nych). Za kła da się zmia ny pro gra mu stu diów, któ re bę dą
zmie rza ły do lep sze go po wią za nia pro gra mów z po trze ba mi ryn ku
pra cy. Na stą pi też więk sze uprak tycz nie nie pro wa dzo nych za jęć. Za -
mia rem jest tak że uru cha mia nie dal szych stu diów po dy plo mo wych
oraz szko leń i kur sów. 

W co raz szer szym za kre sie wy stę pu je po wią za nie wy dzia łu z tzw.
oto cze niem spo łecz nym i go spo dar czym. Kon ty nu owa ne są z suk -
ce sem wy kła dy dla li ce ali stów, wy kła dy prak ty ków w ra mach „Piąt -
ków z pra wem”. Za mia rem jest tak że uru cho mie nie cy klicz nych
spo tkań z pra co daw ca mi oraz po wo ła nie Ra dy Pra co daw ców. In ten -
sy fi ka cji związ ków z ab sol wen ta mi bę dzie słu żyć za re je stro wa ne już
Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów i Przy ja ciół Wy dzia łu Pra wa i Ad mi -
ni stra cji. Wes prze ono tak że or ga ni za cję ju bi le uszu stu le cia uni wer -
sy te tu i Wy dzia łu.

Nie zwy kle pil nym za da niem jest po pra wa in fra struk tu ry wy dzia -
łu, któ ra już dziś sta no wi ha mu lec roz wo ju. 
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Prof. Prze my słAw woJ tA szek, 
dzie kan wy dzia łu Bio lo gii UAm

spoj rze nie wstecz na mi nio ny rok umoż li wia do strze że nie
punk tu wyj ścia. Po zwa la rów nież do ce nić ogrom pra cy wło -
żo nej w cią gu ośmiu lat przez ze spół dzie kań ski mo je go po -

przed ni ka, Bog da na Jac ko wia ka, w to, by rok te mu do no wej ka den cji
wy dział star to wał w zna ko mi tej kon dy cji na uko wej, dy dak tycz nej
oraz w za kre sie upo wszech nia nia na uki. By łem człon kiem te go ze -
spo łu, stąd ha słem mo je go pro gra mu wy bor cze go by ła ro zum na kon -
ty nu acja, co ozna cza ło kon ty nu owa nie klu czo wych dzia łań
za po cząt ko wa nych wcze śniej oraz ro zum ne re ago wa nie na dy na -
micz nie zmie nia ją ce się wa run ki funk cjo no wa nia wy dzia łu.

Roz po czy na jąc ka den cję wie dzia łem, że przed na mi ry su je się co
naj mniej kil ka za dań głów nych. Bar dzo szyb ko oka za ło się, że ze
wzglę du na roz wią za nia pro po no wa ne w pro jek cie no wej usta wy,
o czym jesz cze kil ka słów po ni żej, mo że my na ra zie odło żyć na bok
ak tu ali za cję Stra te gii Wy dzia łu Bio lo gii. Bez wąt pie nia klu czo wym
dzia ła niem by ły przy go to wa nia do ka te go ry za cji 2017 r. Pra co wa li -
śmy in ten syw nie na na szą po zy cję przez mi nio ne la ta i nie ina czej
by ło i w ro ku 2016. Dziś zna my już wy ni ki oce ny pa ra me trycz nej
i trud no mi nie ukry wać lek kie go roz cza ro wa nia tym, że Wy dział
Bio lo gii uzy skał „je dy nie” ka te go rię A. Na Wy dzia le do sko na le zda -
je my so bie spra wę z na sze go po ten cja łu, ja ko ści ba dań na uko wych
i na sze go miej sca w spo łecz no ści mię dzy na ro do wej. Przy po mnę, że
w CWTS Le iden Ran king 2016 UAM za jął 1 miej sce wśród pol skich
uczel ni w ka te go rii Li fe and Earth Scien ces. W ran kin gu z 2017 r. po -
pra wi li śmy swo ją po zy cję w świe cie o 31 miejsc, pla su jąc się na 307
po zy cji. Wi dać to w oce nie pa ra me trycz nej, bo w la tach 2010 r.
i 2013 r. na sza efek tyw ność na uko wa mie ści ła się w za kre sie ok. 80,
a w tym ro ku osią gnę ła 102,12! To ogrom ny skok i z te go bar dzo się
cie szy my. Te raz na le ży zro bić wszyst ko, by wzra sta ła ona jesz cze
szyb ciej. In spi ra cją jest ob ser wa cja, że w na szej GWO punkt od cię -
cia jed nost ki re fe ren cyj nej A dla kry te rium I wy no sił 87,46 i był
naj wyż szy w gru pie na uk o ży ciu. In ter pre tu je my to tak, że śred nio
naj lep sze wy dzia ły bio lo gicz ne uni wer sy te tów są naj efek tyw niej
dzia ła ją cy mi jed nost ka mi na uko wy mi w tej gru pie. W ta kim kon -
tek ście utrzy ma nie ka te go rii A ja wi się ja ko osią gnię cie, tym bar dziej,
że w na szej GWO utra ci ło ją aż 10 wy dzia łów. Przy oka zji chciał -
bym też wy ra zić wiel kie za do wo le nie z ja ko ści współ pra cy
wy dzia łów i ad mi ni stra cji cen tral nej UAM w zło że niu an kiet jed -
nost ki, któ re go nie uła twia ły czę ste zmia ny i fa tal ne funk cjo no wa nie
urzę do we go sys te mu in for ma tycz ne go.

Od stro ny na uko wej wy dział to nie tyl ko ka te go ry za cja. Ra port
dla MNiSW po ka zał wy raź nie ro lę i zna cze nie do dat ko we go fi -
nan so wa nia uzy ski wa ne go dzię ki sta tu so wi KNOW. W ra mach
umo wy z Mię dzy na ro do wym In sty tu tem Bio lo gii Mo le ku lar nej
i Ko mór ko wej roz po czę ło dzia łal ność La bo ra to rium Bio in for ma -
ty ki zlo ka li zo wa ne na wy dzia le. Za koń czy li śmy bu do wę kla stra
ob li cze nio we go i roz po czę li śmy mo der ni za cję in fra struk tu ry in -
for ma tycz nej. Z du mą ob ser wu ję pro ces zdo by wa nia i re ali za cji

gran tów ba daw czych. Ra port NCN za rok 2016 po raz ko lej ny
wska zał nasz wy dział ja ko jed ne go z naj więk szych be ne fi cjen tów
gran to wych. Zdo by li śmy 33% wszyst kich gran tów w UAM. Spo -
łecz ność wy dzia łu po więk sza się, gdyż ro sną ca licz ba mło dych
ba da czy jest za trud nia na wła śnie w pro jek tach. Przy by wa rów nież
gran tów fi nan so wa nych z in nych źró deł, np. z FNP, czy z EMBO.
Nie daw no zło ży li śmy wnio sek do kon kur su Dio scu ri – wspól nej
ini cja ty wy NCN i To wa rzy stwa Ma xa Planc ka.

Mi nio ny rok to rów nież suk ce sy dok to ran tów i stu den tów.
Wspo mnę je dy nie o dwóch. Na si stu den ci bio tech no lo gii zdo by li
zło ty me dal w kon kur sie In ter na tio nal Ge ne ti cal ly En gi ne ered Ma -
chi nes – iGEM 2016, uzy sku jąc no mi na cję w ka te go rii „Best Part
Col lec tion” i pierw szą na gro dę w ka te go rii „Best Ma nu fac tu ring
Pro ject”. Po raz pierw szy też w hi sto rii wy dzia łu Pre zes Ra dy Mi -
ni strów przy znał dwie na gro dy za wy róż nia ją ce się roz pra wy
dok tor skie 2016 ro ku na szym mło dym dok to rom. To cie szy, ale
rów no cze śnie po ka zu je, że zmo dy fi ko wa ny nie daw no sys tem wy -
róż nia nia roz praw dok tor skich na wy dzia le za czy na przy no sić
rze czy wi ste efek ty, do ce nia ne też przez in nych.

Je stem prze ko na ny, że suk ce sy człon ków na szej spo łecz no ści wy -
ni ka ją przede wszyst kim z te go, że dzia ła my sa mo rząd nie w ra mach
wy dzia łu. Nie daw na de cen tra li za cja efek tyw ność te go pro ce su
wspo mo gła zna czą co. Stąd z wiel kim nie po ko jem śle dzę in for ma -
cje do ty czą ce pro jek tu no wej usta wy. Wra ca łem z Kra ko wa
z Na ro do we go Kon gre su Na uki z mie sza ny mi uczu cia mi. Nie któ -
re roz wią za nia pro jek tu wy da ją się cie ka we i war te roz wa że nia, ale
głę bo ki sprze ciw bu dzi przede wszyst kim jed no z mil czą cych za ło -
żeń usta wy, któ re w skró cie uj mę ja ko „wszel kie zło mi nie, gdy
zli kwi du je się wy dzia ły”. To mniej wię cej tak, jak by za pro po no wać
li kwi da cję kli nik i od dzia łów w szpi ta lach, al bo klas w szko łach.
Sko men to wa nie pro jek tu wy ma ga od ręb ne go tek stu. Już te raz jed -
nak nie chciał bym, by ob cho dy 100-le cia na sze go uni wer sy te tu
za koń czy ły się li kwi da cją je go wy dzia łów.
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Prof. Piotr łUsz czy kie wicz, 
dzie kan wy dzia łu Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne go 

w ka li szu 

kwe stie praw dzi wie waż ne w funk cjo no wa niu wy dzia łu są
za zwy czaj nie co nud ne. Tak, jak ce chy cha rak te ru, de cy -
du ją ce o for ma cie czło wie ka. Nie wie lu czy tel ni ków po -

rwał by wszak bo ha ter je dy nie po rząd ny. A w ży ciu jed nost ki
uni wer sy tec kiej ry sy ta kiej nie po ry wa ją cej nor mal no ści ma ją
ogrom ne zna cze nie. Dla te go cie szy my się z upo rząd ko wa nia pro -
ce dur – ad mi ni stra cyj nych, go spo dar czych i dy dak tycz -
nych – na WPA, z przej rzy sto ści pro ce sów de cy zyj nych, waż nych
tak dla stu den tów, jak i pra cow ni ków, z do sto so wa nia ca łej struk -
tu ry ka li skie go wy dzia łu do mi sji i stra te gii UAM. Nu da, praw -
da? Ale już współ pra ca z pręż ną Ra dą Pra co daw ców, któ rą
po wo ła li śmy na sa mym po cząt ku ka den cji, dzie siąt ki ini cja tyw
pod ję tych z sa mo rzą dem miej skim, szko ła mi, ga le ria mi, bi blio -
te ka mi, me dia mi i biz ne sem, wresz cie, roz wi ja na in ten syw nie
współ pra ca mię dzy na ro do wa – to prze sta je być sza rą zwy czaj -
no ścią i przy no si cie szą ce oko i ucho osią gnię cia.

Przede wszyst kim wy ko na li śmy spo rą pra cę nad pro gra ma mi
stu diów, do sto so wu jąc je do po stu la tów zgła sza nych przez stu -
den tów i przy ja ciół -in te re sa riu szy spo za UAM. Trzy na sze kie -
run ki, an gli stycz ny, po lo ni stycz ny i in fo bro ker ski dzia ła ją
w ra mach pro fi lu prak tycz ne go i tę prak tycz ność – wy ra ża ją cą
się m.in. w struk tu rze przed mio tów, licz bie prak tyk, ko ope ra cji
z oto cze niem spo łecz no -go spo dar czym i współ pra cy z pro fe sjo -
na li sta mi – bę dzie my po głę biać. Nie zmier ne istot ne jest tak że za -
cie śnia nie związ ku kie run ków pe da go gicz nych z ośrod ka mi
oświa to wy mi, opie kuń czy mi, re so cja li za cyj ny mi i pe ni ten cjar -
ny mi w mie ście i je go oko li cach. Uda ło się nam ze środ ków sta -
tu to wych, po zy ska nych dzię ki na uko wej ka te go rii „A” i do ta cji
od mia sta Ka li sza, do ko nać sko ko wej mo der ni za cji ba zy sprzę -
to wej, zwłasz cza urzą dzeń mul ti me dial nych. Wy mier nie wzbo -
ga ci li śmy i uno wo cze śni li śmy zbio ry bi blio tecz ne. Cie szą nas
sys te ma tycz ne in we sty cje w pięk ny i funk cjo nal ny obiekt, zre ali -

zo wa ne dzię ki ogrom ne mu za an ga żo wa niu eki py kanc ler skiej
UAM, co zo sta ło do ce nio ne od zna cze niem kanc le rza UAM Sta -
ni sła wa Wa cho wia ka me da lem Za słu żo ny dla Mia sta Ka li sza. 

Do pie ro na tak – mó wiąc ję zy kiem re wo lu cyj nym – oczysz -
czo ne przed po le mo że wkro czyć na uka, sztu ka i dy dak ty ka.
Pod wzglę dem do ko nań ar ty stycz nych nie ma my so bie rów nych,
ale też je dy nie w Ka li szu ist nie ją kie run ki, zwią za ne z edu ka cją
mu zycz ną i pla stycz ną. Są dro gie, to praw da, nie mniej spek ta ku -
lar ne, opro mie nia ją ce nas suk ce sa mi kra jo wy mi czy mię dzy na -
ro do wy mi na szych stu den tów, ab sol wen tów i wy kła dow ców.
Dzię ki de cy zji Se na tu UAM prze kształ ci li śmy po wierzch nie wy -
sta wo we w pro fe sjo nal ną ga le rię na zwa ną imie niem zna ko mi te -
go gra fi ka, pro fe so ra UAM – An drze ja Nie kra sza, gdzie chcą się
pre zen to wać za rów no mło dzi, jak i zna ni już na świe cie ar ty ści,
jak choć by Cy prian Ko ściel niak, któ re go re tro spek ty wę wła śnie
przy go to wu je my. Nasz Chór Ka me ral ny pod dy rek cją dr Be aty
Szy mań skiej zdo by wał w tym ro ku naj wyż sze na gro dy we wszyst -
kich kon kur sach w kra ju i za gra ni cą, a je go do ro bek przy pie czę -
to wa ły naj wyż sze ho no ry od mia sta Ka li sza. Stu den ci
i wy kła dow cy da li wie le pięk nych, sty lo wych kon cer tów, uczest -
ni czy li w li czą cych się wy sta wach, się ga li po zna czą ce w bran ży
lau ry i wy róż nie nia. O ich suk ce sach do wia du je my się co raz czę -
ściej z me diów czy por ta li za gra nicz nych. 

Uni wer sy tet to jed nak nie tyl ko na uka czy sztu ka, lecz tak że dy -
dak ty ka na wy so kim po zio mie. Do bra re kru ta cja to wy nik
ogrom nej pra cy kil ku dzie się ciu osób, wy kła dow ców, pra cow ni -
ków ad mi ni stra cji, sa mo rzą du, a zwłasz cza od da nych stu den tów -
-wo lon ta riu szy. Fe sti wal Na uki i Sztu ki oraz Drzwi Otwar te
na WPA zgro ma dzi ły bli sko dwu ty sięcz ną rze szę od wie dza ją cych
na sze mu ry. Cze ka my na nich, na nie któ rych pew no kil ka czy kil -
ka na ście lat, bo prze dział wie ko wy był moc no zróż ni co wa -
ny – od przed szko la ków do ma tu rzy stów. Cze ka jąc, za sta na wia my
się, co jesz cze trze ba po pra wić, ulep szyć, zin ten sy fi ko wać.
A wszak ko lej ne wy zwa nia cza ją się tuż za ro giem, jak cho ciaż by
no we pra wo o szkol nic twie wyż szym. Ato li nie pod da je my się lę -
kom – prze cież nasz wy dział to pe da go dzy i ar ty ści: jed ni po tra -
fią cią gle się uczyć, dru dzy są mi strza mi w im pro wi zo wa niu. z
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P ro ble ma ty ka in ter dy scy pli nar nej kon fe ren cji obej mo wa -
ła m.in. za gad nie nia prze mi ja nia, ludz kiej spraw czo ści
i sen su świa ta, swo isto ści oraz prze zna cze nia ludz kie go

by tu, hi sto rycz ne go cha rak te ru idei czło wie ka, ce lu i zna cze nia
oso bo we go ist nie nia. Udział w niej wzię ło pra wie 60 pre le gen -
tów z więk szo ści kra jo wych ośrod ków aka de mic kich. 

Prof. Ma riusz Mo ryń w wy kła dzie ple nar nym Przy rze ka jąc
nie moc. Osła bio na eg zy sten cja a duch przed sta wił au tor ską
pro po zy cję wy kład ni eg zy sten cji. Za pro po no wał uję cie eg zy -
sten cji ja ko du cha, tzn. sła bo okre ślo nej po sta ci, czę ścio wo
po zba wio nej wła sne go by tu, ist nie ją cej i prze mi ja ją cej w ob -
sza rze nie pew no ści. Tę cha rak te ry sty kę kon dy cji ludz kiej, jak
za zna czył, na le ża ło by ro zu mieć nor ma tyw nie – ja ko we zwa -
nie do utrzy ma nia i kul ty wo wa nia nie zde cy do wa nia, prze mi -
ja nia, nie mo cy i nie peł no ści eg zy sten cji. 

Na to miast prof. Ja cek Wa chow ski w wy kła dzie O eg zy sten cji
w dzie le li te rac kim al bo o ge no lo gii by cia zwró cił uwa gę na wy stę -
pu ją ce mię dzy fi lo zo fa mi i li te ra tu ro znaw ca mi róż ni ce w ro zu -
mie niu po ję cia eg zy sten cji. Eg zy sten cja uję ta w dzie le li te rac kim
od no si się nie do bez po śred nie go do świad cza nia rze czy wi sto ści
ma te rial nej, jest od dzie lo na od fi zy kal nej rze czy wi sto ści i nie ma -
ją do niej za sto so wa nia ka te go rie praw dy i fał szu. Po nad to wią że
się bar dziej ze sty lem, po ety ką, kon wen cją, sto so wa ny mi środ -
ka mi ar ty stycz ny mi niż fe no me nem ba da nym przez fi lo zo fów.

Sto sun ko wo nie wie le re fe ra tów do ty czy ło kon cep cji my śli cie li
za zwy czaj wią za nych z po ję ciem eg zy sten cji, jak Kier ke ga ard, He -
ideg ger, Ja spers czy Sar tre. Wśród nich zna la zła się wy po wiedź
dr. Ma cie ja Urban ka na te mat fi lo zo fii Kar la Ja sper sa, przed sta -
wia ją ca po wią za nie, ja kie za cho dzi mię dzy urze czy wist nie niem
eg zy sten cjal nym, do ko nu ją cym się po przez wy kra cza nie przez
jed nost kę po za sa mą sie bie ku te mu, co ab so lut ne, a przy na leż ną
mu w spo sób ko niecz ny kom po nen tą ję zy ko wą. Ruch wy kra cza -
nia jest wte dy przej ściem od te go, co wy po wia dal ne do te go, co
nie moż li we do wy po wie dze nia. Prof. Le szek Ku sak w wy stą pie -
niu Pro blem „by cia so bą” w fi lo zo fii Kan ta i Nie tz sche go po ka zał,
że opo zy cja Kant – Nie tz sche wciąż wy zna cza ak tu al ne ra my od -
po wie dzi na py ta nie o czło wie ka. In te re su ją cej pró by ana li zy za -
gad nie nia śmier ci pod ję ła się prof. An na Wal czak w wy stą pie niu
Wy da rze nie śmier ci – obec no ścią i śla dem prze mi ja nia. Uję ła
śmierć ja ko wy da rze nie ma ją ce cha rak ter „sła bej” obec no ści
w struk tu rze ży cia czło wie ka. Wy ni kał z te go ob raz śmier ci ja ko
cze goś za ra zem fun da men tal nie wpi sa ne go w ludz kie eg zy sto -
wa nie, jak i nie uchwyt ne go, nie moż li we go do opi sa nia.

Prof. Ewa Pio trow ska przy bli ży ła po stać św. Bry gi dy Szwedz -
kiej, XIV-wiecz nej zwo len nicz ki mi sty cy zmu prak tycz ne go,
zwra ca ją ce go się ku bie żą cym po trze bom czło wie ka oraz pro pa -
ga tor ki no wych wzor ców ży cia chrze ści jań skie go, opar tych o to -
le ran cje, dia log i po sza no wa nie róż nych kul tur. Dr Bar tło mień
Brze ziń ski w re fe ra cie Ho mo re li gio sus? Ro syj ska an tro po lo gia fi -
lo zo ficz na i teo lo gicz na XX w. Pro le go me na za pre zen to wał kon -
cep cje czło wie ka au tor stwa Mi ko ła ja Bier da je wa, Ser giu sza
Buł ga ko wa, Paw ła Flo reń skie go, czy Wa si li ja Ro za no wa, po rów -
nu jąc ro syj ską i za chod nio eu ro pej ską wi zję czło wie ka. Prof. Ewa

No wak uka za ła zaś, w ja ki spo sób hi gie na ra so wa w okre -
sie 1850-1945 stwo rzy ła mi tycz no -po li tycz ny kon strukt ra sy.

Na obec ny w twór czo ści Ca mu sa i Sa int -Exupéry’ego dia lo -
gicz ny aspekt eg zy sten cja li zmu zwró cił uwa gę dr Jan Kut nik.
Jak wska zy wał, dla obu pi sa rzy płasz czy zną urze czy wist nie nia
sen su ży cia jest spo tka nie i więź z in nym – ich zda niem tyl ko
w dia lo gu z dru gim czło wie kiem na sza eg zy sten cja mo że na -
brać sen su. 

Dr Łu kasz Ko ło czek w po ję cio wo ści fi lo zo fii He ideg ge ra
in ter pre to wał wiersz Ta de usza No wa ka roz po czy na ją cy się
od słów „Sto ją gorz kie pa gór ki” ja ko po etyc ką wy po wiedź
o by ciu. W krę gu fi lo zo fii He ideg ge ra po zo sta wał rów nież re -
fe rat dr. Krzysz to fa Kie drow skie go, któ ry od czy ty wał książ -
kę Fa bu la ra sa Edwar da Sta chu ry ja ko li te rac kie wska za nie
na ro zu mie nie by cia i trans cen den cji. Dr An na Ziół kow ska -
-Juś w re fe ra cie Do świad cze nie roz kła du toż sa mo ści „ja” wo -
bec po wie ści awan gar do wej. W ho ry zon cie her me neu ty ki
Pau la Ri co eu ra ob ra ła za przy kład po wieść Czło wiek bez wła -
ści wo ści Ro ber ta Mu si la i ar gu men tu jąc, że do świad cza ny za -
rów no przez bo ha te rów dzie ła, jak i przez je go czy tel ni ków
roz kład toż sa mo ści ująć moż na ja ko dro gę pro wa dzą cą
od na iw ne go do re flek syj ne go ro zu mie nia sie bie. 

Po łą cze nia fi lo zo fii i sztu ki po ja wi ło się w wy stą pie niu prof.
Pio tra Or li ka, któ ry wpi sał twór czość Lwa Toł sto ja i Da vi da Hu -
me’a w ra my swo jej kon cep cji an ty cy pa cji in dy fe ren cji. Re fe rat
dr. An drze ja Mar ca, po świę co ny nur to wi glich art (sztu ka uster -
ki) uka zy wał, że uster ka, za kłó ce nie, nie do sko na łość sta je się ar -
ty stycz nym środ kiem wy ra zu po wią za nym z na szym
współ cze snym, nie cią głym do świad cze niem świa ta. 

Prof. Piotr Ju chacz w wy stą pie niu André Gi de ja ko ław nik
w są dzie, czy li ludz ka spraw czość w ob li czu od po wie dzial no ści
za in ne go oby wa te la przed sta wił in sty tu cję udzia łu oby wa te li
w spra wo wa niu wy mia ru spra wie dli wo ści w uję ciu hi sto rycz -
nym oraz współ cze snym i roz wa żył psy cho lo gicz ny aspekt spra -
wo wa nia funk cji ław ni ka. Kon dy cji czło wie ka w roz wi nię tych
spo łe czeń stwach po świę cił swój re fe rat dr hab. An drzej W. No -
wak. Pod dał ana li zie ak tu al ne zja wi ska „han dlu stra chem”
i „han dlu wąt pli wo ścia mi” (któ rych przy kła dem jest ruch an -
tysz cze pion ko wy) oraz spo so by ich wy twa rza nia i wy ko rzy sty -
wa nia dla re ali za cji ce lów po li tycz nych. Ja ko źró dło owych
zja wisk wska zał to, że dziś pod sta wo we kwe stie eg zy sten cjal ne
nie mo gą zo stać roz wią za ne bez od wo ła nia do na uki i tech ni ki,
a uza leż nie nie od sys te mów eks perc kich two rzy na pię cie, sprzy -
ja ją ce po wsta wa niu lę ków eg zy sten cjal nych. 

Artur nyczak

o eg zy sten cji w fi lo zo fii i li te ra tu rze
Na Wydziale Nauk Społecznych UAM odbyła się konferencja naukowa 

„O egzystencji. Między filozofią a literaturą”, zorganizowana przez Zakład Antropologii Filozoficznej
Instytutu Filozofii UAM we współpracy z Polskim Towarzystwem Antropologii Filozoficznej 

oraz Kołem Studentów Filozofii UAM.

y Opozycja Kant – Nietzsche wciąż
wyznacza aktualne ramy odpowiedzi

na pytanie o człowieka



R oz po czę li śmy stu dia w 1987 ro ku na dość kon tro wer syj -
nym kie run ku na uki po li tycz ne i dzien ni kar stwo
na UAM – wspo mi na Piotr Ta la ga1, przy ja ciel Ja ro sła wa

Zię ta ry w książ ce „Spra wa Zię ta ry” – Kon tro wer syj nym, bo był to
czas ko mu ny. Obo wią zy wa ła cen zu ra, któ ra sku tecz nie krę po wa ła
wol ność sło wa. Cóż moż na by ło ro bić po skoń cze niu na uk po li tycz -
nych w tam tych cza sach? W naj lep szym ra zie tra fić do ja kie goś ko -
mi te tu Pol skiej Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. Jed nak już
po pierw szych dniach zo rien to wa łem się, że na ro ku jest gro no osób,
któ re po dob nie jak ja szcze rze nie zno szą ko mu ny. Ba, da ją te mu wy -
raz w dys ku sjach pro wa dzo nych pod czas za jęć. By li też lu dzie, któ -
rzy po nad wszyst ko chcie li zo stać dzien ni ka rza mi, ma jąc na dzie ję,
że ja kimś cu dem bę dzie moż na ten za wód upra wiać zgod nie w wła -
snym su mie niem. Czas po ka zał, że mie li śmy cho ler ne szczę ście, bo
wcho dząc w do ro słe ży cie za wo do we, ży li śmy już w wol nej Pol sce.
Z per spek ty wy cza su moż na stwier dzić, że by li śmy gro nem ide ali -
stów i na iw nia ków. W tym gro nie znaj do wał się tak że Ja rek.2

Stu dent na eta cie dzien ni ka rza
Po dob nie jak Piotr, Ja rek grał w siat ków kę, lu bił mu zy kę nie -

ko mer cyj ną, słu chał Le cha Ja ner ki, De zer te ra, Voo Voo, Kul tu
czy U2. Wkrót ce mu zy kę tych wy ko naw ców za czął nada wać
w trak cie pro wa dzo nych przez sie bie au dy cji w Uni wer sy tec kim
Cen trum Ra dio wym. Od paź dzier ni ka 1989 peł nił przez rok
w UCR funk cję re dak to ra na czel ne go. „Mo im pierw szym kon -
tak tem z pro fe sjo nal nym dzien ni kar stwem by ła, od by wa na
w ra mach pro gra mu stu diów, mie sięcz na prak ty ka w re dak cji
spor to wej Ga ze ty Po znań skie j3 – czy ta my w za cho wa nym do dziś
ży cio ry sie Zię ta ry na pi sa nym przez nie go na ma szy nie do pi sa -
nia i ad re so wa nym do po znań skie go wy daw nic twa „Fi bak

Press” – W grud niu 1989 ro ku zo sta łem współ pra cow ni kiem
dzien ni ka Dzi siaj. W paź dzier ni ku i li sto pa dzie 1990 ro ku pra -
co wa łem w re dak cji Ku rie ra Co dzien ne go, a na stęp nie
współ pra co wa łem z ty go dni kiem Wprost. Od mar ca do po ło wy
sierp nia 1991 ro ku pra co wa łem w re dak cji Wprost na peł nym
eta cie. We wrze śniu i paź dzier ni ku 1991 ro ku od po wia da łem
za pro duk cję pro gra mów wy bor czych Ko mi te tu Wy bor cze go
Unii De mo kra tycz nej w ra diu Mer ku ry. Ostat nio współ pra co wa -
łem z re dak cją Ga ze ty Wiel ko pol skie j 4.” Cy to wa ny ży cio rys
Ja ro sław Zię ta ra, stu dent V ro ku po li to lo gii na pi sał na pół ro ku
przed obro ną pra cy ma gi ster skiej. Zło żo ne przez nie go do ku -
men ty apli ka cyj ne mu sia ły się w Fi bak Press spodo bać, bo już
w stycz niu 1992 ro ku otrzy mał pe łen etat w na le żą cej do ww. wy -
daw nic twa re dak cji Ga ze ty Po znań skiej. W ży cio ry sie nie
wspo mniał, że je go dzien ni kar ski de biut miał miej sce jesz cze
w ro dzin nej Byd gosz czy, kie dy ja ko na sto la tek uczest ni czył
w warsz ta tach dzien ni kar skich or ga ni zo wa nych przez Pa łac Mło -
dzie ży. Efek tem tych warsz ta tów sta ły się pierw sze ar ty ku ły je go
pió ra pu bli ko wa ne w wy daw nic twach oko licz no ścio wych. Jak wi -
dać Zię ta ra wie dział do kąd zmie rza za wo do wo już ja ko li ce ali sta.
In ten syw na, zwłasz cza jak na stu den ta stu diów sta cjo nar nych,
pra ca re por ter ska nie prze szko dzi ła mu 26 czerw ca 1992 ro ku
obro nić pra cy ma gi ster skiej na oce nę bar dzo do brą i uzy skać tym
sa mym ty tuł ma gi stra na uk po li tycz nych ze spe cjal no ścią dzien -
ni kar ską. Nie ste ty, nie zdą żył już pod pi sać dy plo mu ukoń cze nia
stu diów. Był to czas kie dy ga tu nek zwa ny dziś dzien ni kar stwem
śled czym do pie ro się kształ to wał, a Ja rek pi sał o spra wach z po -
gra ni cza go spo dar ki i po li ty ki. Kie dy w 1991 ro ku Rzecz po spo li ta
prze dru ko wa ła je go ar ty kuł o for mach omi ja nia pra wa w fir mach
trans por to wych zro bi ło się o nim gło śno nie tyl ko w Po zna niu.

n a s z  u n I w e R s y t e t z A P i s k i  z  PA m i ę c i
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Dyplom bez podpisu
Wieczorem 1 września br., pod murem poznańskiej kamienicy przy Kolejowej 49 zamigotały płomyki

zniczy. Dokładnie 25 lat wcześniej próg budynku przekroczył po raz ostatni wychodząc do pracy,
Jarosław Ziętara. Świeżo upieczony absolwent politologii i obiecujący dziennikarz śledczy. 

Według ustaleń śledztwa został porwany i zamordowany.
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Kie dy je steś ta ka bli ska
Z Be atą po zna li się w aka de mi ku „Zby szek”. Nie by ła to mi -

łość od pierw sze go wej rze nia, po pro stu lu bi li się, przy jaź ni li,
Be ata słu cha ła je go au dy cji w UCR. Sta wa li się so bie co raz bliż -
si. Wio sną 1991 ro ku zo sta li pa rą. Ja rek po do bał się dziew czy nom.
Był bar dzo in te li gent ny, dow cip ny, po moc ny i do te go przy stoj -
ny – wspo mi na – I jesz cze sza lo ny. Kie dy trze ba by ło stu dio wać,
uczyć się, zda wać eg za mi ny, do trzy my wać ter mi nów od da nia ar -
ty ku łów – ro bił to. Ale po tra fił się też świet nie ba wić. Wy lu zo wać.
Na zdję ciach z cza sów stu denc kich obo je są ro ze śmia ni, szczę -
śli wi. Spo ro ich wspól nych fo to gra fii zro bio no w gó rach, któ re
bok dzien ni kar stwa by ły je go dru gą wiel ką pa sją. Be ata nie pa -
mię ta zbyt nio, o czym by ły je go au dy cje, ale do dziś prze cho wu je
ka se tę ma gne to fo no wą ze swo istą au dy cją, któ rą na grał spe cjal -
nie dla niej. By ło to wio sną 1992 ro ku, kie dy stu dio wa ła przez
pe wien czas we Fran cji. Nie pi sał do niej li stów, lecz na gry wał je
na ka se ty, któ re za miast kar tek wkła dał do ko pert i wy sy łał. Jed -
ną z taśm Be ata za cho wa ła do dziś. Za re je stro wa ny na nim głos
Jar ka mó wi, że kie dy za nią tę sk ni wy obra ża so bie, że jest bli sko
niej i po chwi li czu je się tak, jak by rze czy wi ście był. W tle sły -
chać bal la dę w wy ko na niu Sta ni sła wa Soj ki, któ ry śpie wa: „Kie dy
je steś ta ka bli ska, cza su nie ma, cie bie nie ma, mnie nie ma.” Gdy
Be ata stu dio wa ła we Fran cji Zię ta ra wy na jął miesz ka nie w ka -
mie ni cy przy ul. Ko le jo wej 49. Wpro wa dzi ła się do nie go
po po wro cie do Po zna nia. Mie li wspól ne pla ny na przy szłość.
Roz ma wia li o tym, ja kie ku pią me ble, jak bę dzie wy glą dał ich
dom. Nie świę to wa ła z nim obro ny pra cy ma gi ster skiej, bo by ła

jesz cze za gra ni cą. Pa mię ta, że te ma tem ma gi ster ki by ła kam -
pa nia wy bor cza Ta de usza Ma zo wiec kie go. Kie dy o je go
ar ty ku łach za czę ło ro bić się gło śno, a do ty czy ły tzw. śli skich te -
ma tów z po gra ni cza po li ty ki i biz ne su, Be ata nie czu ła żad ne go
nie po ko ju, nie oba wia ła się, że mo że się mu coś stać. W któ -
rymś mo men cie jed nak jej chło pak za czął mieć kło po ty
z bo ha te rem jed ne go ze swo ich tek stów, w kon se kwen cji któ -
rych od szedł z re dak cji „Wprost”, w któ rej wów czas miał etat.
Od szedł i po je chał do Be aty, do Fran cji. Tam fran cu ska przy ja -
ciół ka Be aty za py ta ła go, czy nie mo że za jąć się in ny mi
te ma ta mi, bez piecz niej szy mi. Prze cież in te re su ją ce są nie tyl ko
afe ry po li tycz ne i go spo dar cze. Po wie dział wte dy, że mógł by, że
bę dzie pi sał o czymś in nym, że obie cu je. Ale nie do trzy mał sło -
wa. W każ dym ra zie nie zdą żył do trzy mać. Ran kiem 1
wrze śnia 1992 ro ku, Be ata zro bi ła śnia da nie. Zje dli je ra zem,
a póź niej Ja rek się gnął po tor bę, z któ rą cho dził do pra cy, po że -

gnał się z uko cha ną i po wie dział „do zo ba cze nia po po łu dniu”.
By ła 8.40, a w re dak cji miał być o 9.00. Kie dy wy szedł na uli cę,
Be ata jesz cze przez chwi lę ob ser wo wa ła, jak zmie rzał w kie run -
ku Par ku Wil so na, przez któ ry zwy kle cho dził do sie dzi by
„Ga ze ty Po znań skiej”. Ni gdy wcze śniej te go nie ro bi ła. Ni gdy
wcze śniej nie od pro wa dza ła go wzro kiem. Kie dy wró ci ła z pra -
cy, je go nie by ło. Bar dzo bo la ła ją gło wa, więc po ło ży ła się
i za snę ła. Kie dy się obu dzi ła, był wcze sny ra nek. Jar ka na dal nie
by ło. Za nie po ko jo na chwy ci ła za te le fon i wy bra ła nu mer re -
dak cji „Po znań skiej”. Po wie dzia no jej, że wła śnie ktoś miał
do nich po je chać, by za py tać, cze mu Jar ka nie ma w pra cy i dla -
cze go nie by ło go tak że dnia po przed nie go. Wkrót ce ra zem
z przy ja ciół mi i zna jo my mi Jar ka na bra ła prze świad cze nia, że
jej chło pa ko wi sta ło się coś złe go i że mia ło to zwią zek z je go
pra cą. Nie ste ty mia ła ra cję. Alek san dra Po lew ska

y Nie pi sał do niej li stów, lecz na gry wał
je na ka se ty, któ re za miast kar tek
wkła dał do ko pert i wy sy łał

26 października w salonie mickiewicza collegium maius odbyła
się ii edycja sympozjum naukowego „hUmAnistykA z widokiem
na Uniwersytet”, pod hasłem „odpowiedzialność humanisty”. 

Zor ga ni zo wał je sa mo rząd dok to ran tów Wy dzia łu Fi lo lo gii Pol skiej i Kla -
sycz nej UAM wraz z prof. Elż bie tą No wic ką i prof. Pio trem Śli wiń skim. Dok -
to ran ci za pro si li do roz mo wy na te mat ka te go rii od po wie dzial no ści
w kon tek ście współ cze snych na uk hu ma ni stycz nych pro fe so rów: Edwar -
da Bal ce rza na, Bar ba rę Ko to wą, Krzysz to fa Ko złow skie go i An drze ja Le de -
ra. Sym po zjum za owo co wa ło ży wą wy mia ną spo strze żeń i po my słów
zwią za nych z kon dy cją hu ma ni sty ki i śro do wi ska aka de mic kie go.

Jo lan ta na wrot

Humanistyka z widokiem
na uniwersytet

S p r o  s t o  w a  n i e
W czerw co wym (2017) nu me rze Ży cia

Uni wer sy tec kie go za kra dła się po mył ka
do ty czą ca ar ty ku łu Pod ci śnie niem
na stro nie 21. Au to rem ar ty ku łu jest prof.
An drzej Ka tru siak z Wy dzia łu Che mii
UAM; ska la ci śnie nia zo sta ła zi lu stro wa -
na przez prof. An drze ja Ka tru sia ka i mgr
Han nę Pio tro wicz, a dwa zdję cia mi kro -
sko po we wy ko na ne przez prof. Mar ka
Sza frań skie go z Wy dzia łu Fi zy ki UAM
ilu stru ją w 100-krot nym po więk sze niu
efekt pie zo chro mo wy (zmia ny bar wy
przy na ci sku) dla fo to wol ta icz ne go krysz -
tał (CH3N H3) PbI3 w ci śnie niu 2.5 (czar -
ny) i w 3.8 GPa (czer wo ny).

1 krzysztof M. kaźmierczak, Piotr talaga „sprawa ziętary. zbrodnia i klęska państwa.” wydawnictwo zysk i s-ka, Poznań 2015
2 krzysztof M. kaźmierczak, Piotr talaga „sprawa ziętary. zbrodnia i klęska państwa.” wydawnictwo zysk i s-ka, Poznań 2015
3 za: krzysztof M. kaźmierczak, Piotr talaga „sprawa ziętary. zbrodnia i klęska państwa.” wydawnictwo zysk i s-ka, Poznań 2015
4 Regionalna mutacja „Gazety wyborczej”
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Był naj star szym z 6 ro dzeń stwa w ro dzi nie za rząd cy
dóbr ks. San gusz ki w Bia ło gród ce. W szko le ty le
trud no ści spra wia ła mu na uka ję zy ków, że żad -

nej – na wet szko ły ogrod ni czej w Hu ma niu – nie ukoń czył,
choć póź niej na pi sał po nad 300 prac i licz ne tek sty po pu -
lar no nau ko we, a je go ję zyk ro syj ski, jak i póź niej pol ski,
jest bez błęd ny i bo ga ty. „Je go pod ręcz ni kiem by ła ota cza -
ją ca go przy ro da” – jak na pi sał we wspo mnie niu Adam
Wo dzicz ko. 

W wie ku 24 lat zo stał za trud nio ny w uni wer sy tec kim
ogro dzie bo ta nicz nym w Ki jo wie ja ko ogrod nik -la bo rant
(bez ma tu ry stu dia by ły nie moż li we), ale wie dza, któ rą zdo -
był spra wi ła, że już po kil ku la tach w słyn nych Du bla nach
pod Lwo wem pro wa dził wy kła dy z bo ta ni ki i ogrod nic twa
aż do 1920 ro ku, gdy uczel nia zo sta ła zli kwi do wa na przez
bol sze wi ków. Od 1897 ro ku za trud nio ny był w Urzę dzie
Ziem stwa w Cher so niu. Tam zor ga ni zo wał mu zeum przy -
rod ni cze, stwo rzył ziel nik z 20 ty się cy ar ku szy i wy dał epo -
ko we dzie ło o cher soń skiej fau nie i flo rze. Stam tąd
po dej mo wał licz ne wy pra wy, któ re uczy ni ły go znaw cą flo -
ry od Kau ka zu po Krym; flo ry Wo ły nia, Po le sia, Be sa ra bii,
Buł ga rii i Ju go sła wii. Był tam też na po li tech ni ce cher soń -
skiej pierw szym na świe cie wy kła dow cą fi to so cjo lo gii.

Każ dy spa cer, każ dy wy jazd był dla nie go oka zją do zbie -
ra nia ro ślin i ro bie nia no ta tek: je den ta ki no te sik z Bia ło -
wie ży za cho wał się w spu ściź nie po pro fe so rze
w po znań skim od dzia le Ar chi wum PAN, gdzie na każ dej
kar tecz ce ołów kiem za pi sa na jest da ta, miej sce i ta jem ni -
cze skró ty my ślo we np. ze schły bluszcz; przy so śnie
pod mchem or ga nicz ne szcząt ki; las gra bo wy przy łą ce; du -
żo ro ślin wyż szych…

Kor nik za mie szał
Do Pol ski przy je chał z ro dzi ną w 1923 ro ku, ma jąc 59 lat

i zo stał kie row ni kiem na uko wym re zer wa tu w Bia ło wie -
ży. I tam na tych miast zor ga ni zo wał ma łe mu zeum przy -
rod ni cze oraz na pi sał mo nu men tal ne dzie ło „La sy
Bia ło wie ży” i rów nie szyb ko… zo stał zwol nio ny. Dla cze -
go? W li ście do zwal nia ją ce go go mi ni stra wy znań re li gij -
nych i oświe ce nia pu blicz ne go (czy li jak na dziś oświa ty
i szkol nic twa wyż sze go) pi sze: „W pier wot nej pusz czy, ja -
ką przed sta wia re zer wat w Bia ło wie ży, moż li wość roz sze -
rze nia się tam kor ni ka jest nie praw do po dob ną, pro szę więc
uprzej mie mi ni ster stwo o za nie cha nie za mia ru usu nię cia
z re zer wa tu wy kro tów drzew świer ko wych oraz wszel kich
in nych wy kro tów (...) re zer wat w Bia ło wie ży przez licz ne
wy kro ty po wsta łe po bu rzy w lip cu 1928 ro ku nie stra cił
nic ze swej war to ści, ale prze ciw nie war tość je go wzro sła

(...), gdyż ten ka wa łek pusz czy, któ ry przez go spo dar kę przed -
wo jen ną miał cha rak ter ra czej la su za go spo da ro wa ne go (brak
pod szy cia wy wo ła ny nad mier ną ilo ścią zwie rzy ny oraz usu wa -
niem wy kro tów) obec nie zy skał ce chę praw dzi wej pusz czy,
gdzie od na wia nie la su od by wa się w spo sób zu peł nie od czło -
wie ka nie za leż ny”. Wła śnie za ten opór prze ciw in ge ren cji czło -
wie ka w ży cie pusz czy Pa czo ski zo stał usu nię ty – mi mo
wzo ro wej oce ny je go pra cy.

W obro nie de mo kra cji
W tym 1928 ro ku zo stał po wo ła ny na Ka te drę Sys te ma ty ki

i Geo gra fii Ro ślin na Uni wer sy te cie Po znań skim i kie ro wał Za -
kła dem Bo ta ni ki Sys te ma tycz nej. Nie dłu go. W 1931 ro ku
po pod pi sa niu pro te stu prze ciw ko bru tal ne mu aresz to wa niu
i uwię zie niu po słów opo zy cji w twier dzy brze skiej zo stał zwol -
nio ny. Oczy wi ście ofi cjal nie nie dla te go, lecz… z po wo du li -
kwi da cji ka te dry. Mi mo pro te stów m.in. Ra dy Ochro ny

Je go pod ręcz ni kiem 
by ła przy ro da

Nie ukończył żadnej szkoły, nie mówiąc o studiach, a był nie tylko profesorem, ale i doktorem honoris
causa SGGW i Uniwersytetu Poznańskiego. Choć był wybitnym uczonym, dwa razy wyrzucano go

z pracy. To Józef Paczoski, twórca fitosocjologii, genialny samouk.
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Przy ro dy, po dob nie jak przy zwol nie niu z Bia ło wie ży – nic
to nie po mo gło. W za cho wa nym w spu ściź nie li ście Ra dy
Ochro ny Przy ro dy czy ta my, że „usu nię cie ka te dry oka le czy -
ło Wy dział Ma te ma tycz no -Przy rod ni czy uni wer sy te tu m.in.
przez osła bie nie ba dań geo bo ta nicz nych szcze gól nie na zie -
miach za chod nich, któ re win ny być upra wia ne rów nież ze
wzglę du na ry wa li za cję z się ga ją cą na na sze zie mie na uką
nie miec ką. Ra da obu rza się na „nie wła ści wą, do tych czas nie -
prak ty ko wa ną for mę zwol nie nia; pod kre śla, że „trud no bę -
dzie zna leźć w Pol sce tak wy jąt ko wo ukwa li fi ko wa ne go
pra cow ni ka”.

Czas cze re śni
Ra tu je jak mo że Pa czo skie go Adam Wo dzicz ko, za trud -

nia jąc go – na pra ce zle co ne – ja ko ad iunk ta w za kła dzie,
któ rym… do tych czas kie ro wał. Jest to więc zu peł na de gra -
da cja. Na do da tek oka zu je się, że mi mo osią gnię cia eme ry -
tal ne go wie ku eme ry tu ra Pa czo skie mu nie przy słu gu je, bo
za krót ko pła cił skład ki w Pol sce. „Z obu rze niem – jak pi sze
Anie la Kra wiec – od rzu ca pro po zy cje sta ra nia się o eme ry -
tu rę z ła ski pre zy den ta”.

W kil ka lat póź niej ku pu je w Sie ro sła wiu zie mię, za kła -
da tam wzo ro wy sad i pro wa dzi ba da nia nad szko da mi
mro zo wy mi drzew owo co wych. Za cho wa ła się ob szer na
tecz ka za mó wień skła da nych przez prof. Pa czo skie go i ko -
re spon den cji z „ho dow la mi dzicz ków i szkół ka mi drzew”.
Ku pu je cze re śnie Bursz ty no wą, Chrząst kę Póź ną, Ser co wą,
Mar chij ską, Hel del fiń ską; ja bło nie Raj ską, Re ne tę Zło tą,
Lands ber ską, Kron sel ską, Na po le oń ską, gru sze i mo re le,
w tym 24 sztu ki z Ogro dów Kór nic kich re kla mu je ja ko
prze mar z nię te, na co dy rek tor Ogro dów Kór nic kich obie -
cu je przy na stęp nej do sta wie 16 drze wek za dar mo ja ko za -
dość uczy nie nie. Po tem za przy jaź nia się z nim, po dob nie
jak z Ja nem Śla skim z Bro ni szo wa, któ ry pi sze: Był bym bar -
dzo wdzięcz nym, gdy by kie dy oko licz no ści po zwo li ły Mu
na zbo cze nie do Bro ni szo wa dla obej rze nia tu tej szych za -

kła dów szkół kar skich i sa du. Obec nie jest już po łą cze nie
sa mo cho do we z Kra ko wem, a w naj bliż szym cza sie zo sta -
nie ukoń czo na dro ga bi ta od stro ny Kielc…” 

Niem cy w 1939 ro ku wy własz cza ją Pa czo skie go z Sie ro -
sła wia, na ka zu jąc mu jed no cze śnie dal sze pro wa dze nie
prac nad mro zo od por no ścią. Za cho wał się in wen tarz z Sie -
ro sła wia z 1945 ro ku: dwu po ko jo wy dom, skrom ne sprzę -
ty, 1 sie kie ra, 1 ko za, 1 kro wa, 1 ja łów ka, 3 becz ki
drew nia ne, ale i pia ni no (był Pa czo ski kon se rem mu zy ki
i te atru) oraz „ko lek cja na sion, no we ga tun ki (cen ne dla sa -
dow nic twa!!) – na wias opa trzo ny jest nie tyl ko z wy krzyk -
ni ka mi, ale i po dwój nie pod kre ślo ny.

Na uka to styl ży cia 
14 lu te go 1942 ro ku po wie ści o be stial skim po bi ciu

przez ge sta po uko cha ne go wnu ka do zna je śmier tel ne go
ata ku ser ca. 

Zo sta ło po nim po nad 300 prac, w tym tak ory gi nal ne
jak „Ży cie gro mad ne ro ślin” czy „Sza ta ro ślin na kur ha nu
kró la Wła dy sła wa War neń czy ka” i tak mo nu men tal ne jak
„La sy Bia ło wie ży”, 50 ty się cy ar ku szy ziel ni ka i wie le no -
wo cze snych idei, jak wła śnie fi to so cjo lo gia czy eko lo gicz -
ne zwal cza nie szkod ni ków. Je go na zwi skiem ob da rzo no 16
ga tun ków ro ślin. W spu ściź nie po zo sta ły też kon do len cje.
„Miał za mi ło wa nie, two rzą ce z na uki istot ny styl ży cia – jak
okre ślił go Adam Wo dzicz ko. „Był nie zwy kle skrom ny
i pod cho dził do lu dzi z wiel kim za ufa niem i szcze ro ścią.
Dla mnie był on za wsze wzo rem uczo ne go o głę bo kiej wie -
dzy, sze ro kim ho ry zon cie umy sło wym i jed no cze śnie peł -
nej pro sto cie ser ca. Dla te go go nie tyl ko sza no wa łem, ale
i ko cha łem – pi sze ks. Wła dy sław Ba zy luk, obie cu jąc od -
pra wie nie za je go du szę Mszy św. w Sie mie niu, gdzie był
pro bosz czem. Kie row nik po znań skie go Ar chi wum PAN dr
Ja ro sław Ma ty siak, od cy fro wu jąc je go pod pis, tra fił w kwe -
ren dzie na opo wieść o tym księ dzu, któ ry w se mi na rium
zwol nio ny był z od ma wia nia bre wia rza, by mieć wię cej cza -
su na ba da nia przy rod ni cze, a któ ry póź niej opu ścił stan
ka płań ski i zo stał pro fe so rem zoo lo gii w PAN. Cie ka we, jak
na wią za li kon takt ci obaj pa sjo na ci przy ro dy… 

maria rybicka

y Dra ma tycz na śmierć wiel kie go uczo ne go, ja kim był Jó zef Pa czo ski przy -
po mi na stra ty, ja kie po niósł Uni wer sy tet Po znań ski w cza sie II woj ny świa -

to wej. War to tu wspo mnieć o in nym bo ta ni ku, dr. Fe lik sie Kraw cu. Był
wscho dzą cą gwiaz dą na uczo nym fir ma men cie – w wie ku 33 lat wy dał już pra -
wie 50 prac; był czo ło wym znaw cą ro ślin za rod ni ko wych i wła śnie miał się ha -
bi li to wać. Po legł w po cząt kach kam pa nii wrze śnio wej. W je go żoł nier skim
chle ba ku zna le zio no no tat ki na uko we… 

y Poznański oddział Archiwum PAN zawiera 194
zespoły archiwalne. To spuścizny wybitnych uczonych

poznańskich. Dokumenty, fotografie, listy, notatki zawierają
mnóstwo informacji ważnych, a czasami zabawnych
i wzruszających. Mówią to, czego nie powie krótka notka
biograficzna. W kolejnych numerach „Życia” będziemy
poprzez fragmenty tych spuścizn pokazywać sylwetki
uczonych, aby w ten sposób i ci wielcy poprzednicy mogli
być obecni w obchodach 100-lecia naszego uniwersytetu.

y Trudno będzie znaleźć w Polsce 
tak wyjątkowo ukwalifikowanego
pracownika
fo
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Grób Józefa Paczoskiego na cmentarzu zasłużonych wielkopolan w Poznaniu
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Mot to te go jed ne go z bar dziej pre sti żo wych aka de -
mic kich wy da rzeń zo sta ło za czerp nię te ze stra te -
gii King’s Col le ge Lon don, wio dą cej an giel skiej

uczel ni, współ go spo da rza te go rocz nej kon fe ren cji. Oka zją
do zor ga ni zo wa nia te go spo tka nia,, któ re sku pi ło po -
nad 450 przed sta wi cie li uczel ni z 52 kra jów, włą cza jąc te
naj lep sze tj. Oxford, Cam brid ge, Stan ford, Ber ke ley czy
MIT by ło ogło sze nie no we go świa to we go ran kin gu uczel -
ni Ti mes Hi gher Edu ca tion.

THE to or ga ni za cja z po nad 40-let nią tra dy cją, któ ra
ana li zu je tren dy aka de mic kie go świa ta – przede wszyst kim
tzw. An glo sa skie go. I rze czy wi ście, pod czas spo tka nia da -
ło się od czuć do mi nu ją cą per spek ty wę bry tyj skich i ame -
ry kań skich uczel ni po łą czo nych licz ny mi na uko wy mi
so ju sza mi z Au stra lią oraz azja tyc ki mi ty gry sa mi tj. Hong -
Kon giem i Sin ga pu rem oraz In dia mi. Sil ną re pre zen ta cję
mia ły tak że uczel nie chiń skie i ja poń skie. Te pierw sze kon -
cen tru ją ogrom ne środ ki fi nan so we na eks pan sję i ma ją
już 7 uczel ni w pierw szej dwu set ce wspo mnia ne go ran kin -
gu. Te dru gie zda ją się mieć lek ką za dysz kę, któ ra po twier -
dza eko no micz ną sta gna cję, do ty ka ją cą Ja po nię od prze szło
de ka dy.

An glo sa ską per spek ty wę pod kre śla ły czę sto po wta rza ją -
ce się w dys ku sji ar gu men ty do ty czą ce wy bo ru D. Trum pa
na pre zy den ta USA oraz Bre xi tu. Wy raź nie da je się od czuć,
że uczel nie nie zga dza ją się z de cy zja mi po li ty ków i są nie -
zwy kle za nie po ko jo ne ro sną cym po pu li zmem oraz po li ty -
ką ogra ni cza nia środ ków fi nan so wych na ba da nia. 

Tro ska o przy szłość, nie zgo da na de cy zje, któ re blo ku ją
na uko wy po stęp po przez ogra ni cze nie fi nan so wych za so -
bów i aka de mic kiej mo bil no ści wy raź nie za brzmia ły 
w prze mó wie niu prof. Lo uis Ri chard son, wi ce kanc lerz
Uni wer sy te tu w Oxfor dzie. W swo im wy kła dzie, prze dru -
ko wa nym w New York Ti mes i Gu ar dian, prof. Ri chard son
po wie dzia ła: Mu si my ja ko uczel nie bro nić praw dy i au to -
no mii w świe cie, w któ rym po ja wił się po pu lizm. Mu si my
uczyć na szych stu den tów, jak od róż niać praw dę od nie -
praw dy oraz jak od po wia dać na po glą dy, z któ ry mi się nie
zga dza ją.. Uni wer sy te ty mu szą być za an ga żo wa ne. Po win -
ni śmy wzmac niać współ pra cę z na szy mi lo kal ny mi part ne -
ra mi, tak że by spo łecz ność czu ła du mę z uczel ni i mo gła jej
za ufać. Po win ni śmy być za tem bar dziej sys te ma tycz ni w po -
li ty ce otwar to ści na oto cze nie. Za cho wu jąc glo bal ną per spek -
ty wę, pa trz my na lo kal ną go spo dar kę. Wśród
naj waż niej szych wy zwań sto ją cych przed na mi są umie jęt -
ność de fi nio wa nia praw dy w świe cie na zy wa nym cza sem
post praw dy oraz wy ko rzy sta nie no wych tech no lo gii do roz -
wią zy wa nia pro ble mów współ cze sne go świa ta.

Głos prof. Ri chard son wspar ty był przez no bli stę sir Pau -
la Nur se’a, an giel skie go ge ne ty ka i bio che mi ka. Nur se pod -
kre ślił, że naj waż niej szą ce chą na uki jest jej wol ność
i nie za leż ność, a naj waż niej szym ce lem władz uczel ni po -
win no być za pew nie nie jak naj więk szej swo bo dy na ukow -
com i prze pły wo wi ta len tów, któ re są wa run kiem
ko niecz nym po stę pu na uko we go i do ko ny wa nia prze ło mo -
wych od kryć.

Współpraca na rzecz lepszego świata była hasłem przewodnim światowego szczytu uczelni, który
odbył się w Londynie w dniach 3-5 września (World Academic Summit „Collaborating for a better

world: new models for research universities”).

Uczel nie róż ne, wy zwa nia po dob ne
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Pe ter Agre, ame ry kań ski bio che mik, lau re at Na gro -
dy No bla w 2003 ro ku wy ra ził po gląd, któ ry sły szy my
w mu rach na szej uczel ni. Za py ta ny o obec ne tro ski
i zmar twie nia po wie dział, że współ cze śnie ży cie na -
ukow ca jest bar dziej skom pli ko wa ne z uwa gi na ko -
niecz ność cią głej wal ki o fun du sze i ko lej ne pro jek ty.
I choć w USA sys tem gran to wy ist niał od za wsze, to
dziś na ukow cy, w szcze gól no ści mło dzi, po świę ca ją
zbyt du żo cza su na przy go to wy wa nie, apli ko wa nie,
za rzą dza nie, a nie na na ukę i pro wa dze nie ba dań. Po -
twier dzi ła to tak że Rif ka Is sac son, sty pen dyst ka Cam -
brid ge i Ha rvar da, z King’s Col le ge Lon don. Za tem,
jak wi dać, na ukow cy na ca łym świe cie zma ga ją się
z po dob ny mi pro ble ma mi tj. ko niecz no ścią łą cze nia
pa sjo nu ją cej i wy ma ga ją cej wie le cza su pra cy z ro sną -
cą kon ku ren cyj no ścią zwią za ną z cią głym po szu ki wa -
niem fun du szy na ba da nia.

Ko lej ny waż ny głos w se sjach pa ne lo wych do ty czył
ro li uczel ni w roz wią zy wa niu współ cze snych pro -
ble mów. Sa bi ne Kunst, pre zy dent Uni wer sy te tu
Hum bold ta wska za ła, że choć umie jęt nie do -
star czać wie dzę do spo łe czeń stwa jest bar -
dzo trud no, jed nak kie ro wa na przez nią
uczel nia po dej mu je wie le dzia łań, któ re ma -
ją na ce lu uwraż li wie nie na kwe stie spo łecz -
ne oraz wzmac nia nie lo kal nej wspól no ty. 

San ta Ono, pre zy dent Uni wer sy te tu Ko -
lum bii Bry tyj skiej (Ka na da) pod kre ślił, że
ucze ni co raz bar dziej świa do mie po dej mu -
ją ta kie te ma ty, jak kwe stie bez pie czeń stwa
so cjal ne go, zdro wot ne go, czy wy klu cze nia
spo łecz ne go i dą żą do te go, by wy raź niej
de mon stro wać za an ga żo wa nie w roz wią zy -
wa nie te go ty pu pro ble mów. 

Dro gi ta kie go za an ga żo wa nia mo gą być
roż ne. Ro nald Da niel son, pre zy dent Uni -
wer sy te tu Joh na Hop kin sa (USA) wska zał
ja ko przy kład ob ję cie przez uczel nię opie ką
i pro fi lak ty ką w za kre sie wad wzro ku dzie -
ci z ubo gich dziel nic mia sta. An ton Mu sca -
tel li, wi ce pre zy dent Uni wer sy te tu
w Glas gow (Szko cja) od niósł się z ko lei
do pro jek tów edu ka cyj nych i kul tu ro wych
(mu zea uni wer sy tec kie), któ re wspie ra
uczel nia i któ re ma ją wpływ na ja kość ży cia
miesz kań ców i pod no szą wa lo ry tu ry stycz -
ne mia sta. W ten spo sób aka de mi cy an ga -
żu ją się w kre owa nie stra te gii miej skich.
Che ryl de la Rey, wi ce kanc lerz Uni wer sy te -
tu Pre to ria (RPA) pod kre śli ła, że kie ro wa -

na przez nią uczel nia po de szła do kwe stii współ dzia ła nia
z mia stem stra te gicz nie, pod pi su jąc wie lo let nie po ro zu mie -
nie, któ re jest gwa ran cją sta bil no ści po dej mo wa nych dzia -
łań, nie za leż nie od zmie nia ją cych się oko licz no ści
po li tycz nych. Uczel nia do pro wa dzi ła do re wi ta li za cji jed nej
z dziel nic mia sta po przez usy tu owa nie tam czę ści kam pu -
su oraz za chę ce nie pra cow ni ków do osie dla nia się w tej oko -
li cy. Mia sto, w któ rym funk cjo nu je uni wer sy tet, bo ry ka się
z ogrom ny mi wy zwa nia mi: każ de go mie sią ca do Pre to rii
przy by wa oko ło 10 tys. oby wa te li, czę sto uchodź ców z in -
nych kra jów Afry ki. Dla te go wpro wa dzo no spe cjal ne obo -
wiąz ko we kur sy dla stu den tów, któ re ma ją na ce lu roz wój
pro jek tów współ pra cy z lo kal ny mi wspól no ta mi. Pro gram
za owo co wał licz bą po nad 5 tys. ini cja tyw, włą cza jąc tak że
te na kie ro wa ne na kwe stię ochro ny śro do wi ska. De la Rey
mó wi ła rów nież o wiel kich przed się wzię ciach in we sty cyj -
nych tj. bu do wie no we go cen trum sztu ki oraz par ku in no -
wa cji, któ re zmie nią ob li cze mia sta i zwięk szą je go

atrak cyj ność. Chorh Chu an Tan, pre zy dent Uni wer sy te tu
w Sin ga pu rze, pod kre ślił, że przy cią ga nie do uczel ni naj -

bar dziej uta len to wa nych stu den tów prze kła da się po -
tem na roz wój in no wa cji w mie ście. Uczel nia

przy ję ła za tem stra te gię wy sy ła nia stu den tów
na co naj mniej 6-mie sięcz ne kur sy do za gra -
nicz nych uczel ni, po to, że by zdo by te tam do -
świad cze nia mo gły prze ło żyć się na więk sze
„pro spe ri ty” te go dy na micz nie roz wi ja ją ce go się
mia sta -pań stwa. Przed sta wi ciel ka Uni wer sy te -
tu Ha rvar da, Sa rah Tho mas, kie ru ją ca tam tej -
szą bi blio te ką, pod kre śli ła, jak waż ną ro lę
w roz wo ju sa mej uczel ni i jej współ pra cy z oto -
cze niem od gry wa umie jęt ność po zy ski wa nia
fun du szy od ab sol wen tów, kie ru ją cych róż ny mi
po tęż ny mi fir ma mi. Pięk nie na zwa ła to „sztu ką
za an ga żo wa nia”, któ ra w wa run kach ame ry kań -
skich z pew no ścią sta no wi istot ny ele ment po li -
ty ki uczel ni.

Wszy scy mów cy pod kre śla li, że każ da uczel -
nia funk cjo nu je w ra mach róż nych uwa run ko -
wań, czę sto trud no po rów ny wal nych lub wręcz
unie moż li wia ją cych po wtó rze nie po my słów.
Jed nak te róż ne gło sy, pa da ją ce z ust osób re -
pre zen tu ją cych od le głe od sie bie stro ny świa ta,
łą czy ło jed no głów ne prze sła nie, zgod ne z ty tu -
łem kon fe ren cji: Uczy nić świat lep szym miej -
scem! Słusz nie pod su mo wał te roz wa ża nia,
Pe ter Agre waż nym py ta niem: Czy rze czy wi ście
ro bi my wszyst ko, co w na szej mo cy dla lu dzi?
Wszyst kich lu dzi? …

Jo an na mo raw ska -Jan ce le wicz
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czy trud no jest na mó wić stu den tów, aby po świę ci li swój
czas dla in nych?

Każ dy rok jest in ny, a na prze strze ni tych wszyst kich lat
spo ty ka łam bar dzo róż nych stu den tów. Je śli mia ła bym po -
rów ny wać ko lej ne rocz ni ki, któ re two rzy ły Vo lon ta rio, to
wy da je mi się, że daw niej stu den ci chęt niej gar nę li się
do dzia łań wo lon ta riac kich. Mie li ja kieś swo je do świad cze -
nia wy nie sio ne ze szkół śred nich i chcie li prze no sić je
na grunt uni wer sy te tu. To, co ob ser wu ję dziś, to ogrom -
na pre sja cza su. Stu den ci po za ję ciach pę dzą do swo ich za -
jęć, do pra cy, na ko lej ny kurs czy szko le nie, i te mu
po świę ca ją ca ły swój wol ny czas. To ma oczy wi ście swo je
kon se kwen cje. Mam wra że nie, że daw niej stu den ci by li
bar dziej zwią za ni ze swo ją uczel nią, in te re so wa li się tym,
co dzie je się na wy dzia le, chęt niej i in ten syw niej an ga żo -
wa li w dzia ła nia po za nau ko we. 

A z dru giej stro ny wszel kie ak cje zwią za ne z nie sie niem
po mo cy są mod ne. ta kie za cho wa nia pro mo wa ne są przez
me dia spo łecz no ścio we, opi sy wa ne w pra sie czy na gła -
śnia ne przez tV. 

Wo lon ta riat to spe cy ficz na for ma dzia łal no ści. Nie moż -
na po świę cić się jej po ło wicz ne. Mó wi się na wet, że to ta ka
kuź nia cha rak te ru, dro ga do sa mo re ali za cji. Stu den ci
z WSE wy bie ra jąc swo je kie run ki stu diów de cy du ją się
na pra cę z ludź mi star szy mi, po krzyw dzo ny mi przez los,
osa mot nio ny mi. Ma ją świa do mość, że w te stu dia wpi sa -
na jest po moc i opie ka nad in ny mi. 
in ny mi sło wy, nie na wszyst kich wy dzia łach uda ło by się
stwo rzyć sil ną gru pę wo lon ta riac ką… 

Tak my ślę. Dzię ki tym stu diom stu den ci na by wa ją kom -
pe ten cje do or ga ni zo wa nia fa cho wej po mo cy po trze bu ją -
cym. Szcze gól nie ce ni my so bie w Vo lon ta rio współ pra cę

z in sty tu cja mi, któ re wspie ra ją nas, do dat ko wo or ga ni zu ją
kur sy, szko le nia. Tak jest np. z Miej skim Ośrod kiem Po -
mo cy Ro dzi nie, gdzie na si wo lon ta riu sze pra cu ją pod opie -
ką pra cow ni ków so cjal nych, ale nie tyl ko. Czę sto fun da cje
ty pu „Mam ma rze nie”, z któ rą współ pra co wa li śmy, an ga -
żu jąc do po mo cy stu den tów za pew nia ją im pro fe sjo nal ne
przy go to wa nie. 

A skąd się bie rze ta ka po trze ba, aby po ma gać? Bo prze -
cież nie mo że to być za słu ga szko ły, któ ra wo lon ta riat
trak tu je jak ko lej ny przed miot do za li cze nia…

Zga dzam się, że to nie za wsze kształ tu je po sta wy pro spo -
łecz ne. My ślę, że jest to ra czej po trze ba we wnętrz na, któ ra
tkwi w czło wie ku. Pew nie od po wia da ją za to wzor ce ro -
dzin ne prze ka zy wa ne z po ko le nia na po ko le nie. Wraż li -
wość na ludz ką krzyw dę wy no si się z do mu. 

Pa ni uda ło się ta kie oso by nie tyl ko od na leźć, ale też zbu -
do wać ze spół, któ ry od 12 lat nie sie po moc in nym…

To mo ja pa sja spo łecz ni kow ska. Ja po pro stu lu bię lu dzi
i je stem uczu lo na na krzyw dę ludz ką, a wy jąt ko wo bli skie są
mi osa mot nio ne dzie ci… A Vo lon ta rio po wsta ło z ini cja ty -
wy stu den tów. Pro wa dzi łam za ję cia na WSE przy go to wu ją -
ce do pra cy w pla ców kach opie ki cał ko wi tej. Ta kie do my
w trak cie za jęć rów nież od wie dza li śmy. Pa mię tam, jak je den
ze stu den tów za py tał po za ję ciach, czy mo gli by śmy coś wię -
cej dla tych dzie ci zro bić, i wte dy po my śla łam: po co pi sać
re fe ra ty na za li cze nie, kie dy moż na zro bić coś do bre go dla
in nych. I tak to się za czę ło … Naj pierw by ły wspól ne za ba -
wy, a po tem co raz po waż niej za czę li śmy an ga żo wać się w po -
moc. Każ de go ro ku przy cho dzi ły no we oso by i przy no si ły
swo je po my sły. Gdy by moż na je wszyst kie re ali zo wać, to za -
pew ne nie star czy ło by cza su… 

Volontario znaczy dobrowolnie
z Gra ży ną Bu try mo wicz, za ło ży ciel ką i wie lo let nią opie kun ką wy dzia ło we go Cen trum

wo lon ta ria tu „VoLontaRIo” dzia ła ją ce go na wse uaM, roz ma wia Mag da zió łek
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Pro szę opo wie dzieć o tych po my słach.
Ma my kil ka prze wod nich ha seł, m.in. dzie -

li my się tym, co naj lep sze w nas… Nie sie my
po moc dzie ciom i mło dzie ży z in sty tu cji opie -
ki cał ko wi tej; to są po go to wia ro dzin ne, do my
dziec ka, in ter na ty a tak że świe tli ce śro do wi -
sko we. Stu den ci przy go to wu ją dzie ci do za jęć,
od ra bia ją z ni mi lek cje, uczą ję zy ków ob cych,
a czę sto po pro stu z ni mi są. To rów nież bar -
dzo waż ne. Obec ni je ste śmy też w do mach po -
mo cy spo łecz nej czy do mach po by tu
dzien ne go, gdzie opie ku je my się se nio ra mi.
Ma my ta kie za przy jaź nio ne pla ców ki. Dla se -
nio rów z Sza mo tuł or ga ni zu je my bal no wo -
rocz ny; zda rza się, że uczest ni czy w nim
na wet 200 osób. Z pen sjo na riu sza mi do mu
po mo cy przy uli cy Ugo ry w Po zna niu spo ty -
ka my się co ro ku tuż przed Bo żym Na ro dze -
niem. Jest cho in ka, spe cjal nie przy go to wa ne
stro iki. W spo tka niu uczest ni czą też by li wo -
lon ta riu sze: zda rza się, że przy jeż dża ją ze swo -
imi pod opiecz ny mi. Więk szość z nich pra cu je
prze cież w szko łach. Vo lon ta rio jest tam, gdzie
po trzeb na jest po moc. Chęt nie współ pra cu je -
my z fun da cja mi, sto wa rzy sze nia mi. Obec ni
je ste śmy przy or ga ni za cji Ko lo ro we go Uni -
wer sy te tu, w uro czy sto ściach wy dzia ło wych
itd. 

czy wo lon ta riat zmie nia lu dzi?
Na pew no – wi dzę to po mo ich stu dent kach.

Naj waż niej sza ini cja ty wa, w któ rą an ga żu je się
Vo lon ta rio, to ma jo wy rajd dla dzie ci pla có -
wek opie kuń czych na sze go wo je wódz twa.
Nie sa mo wi ta im pre za or ga ni zo wa na już od 29
lat. Każ de go ro ku przyj mu je nas in na pla ców -
ka; go ści li śmy w Do mu Dziec ka w Po zna niu,
w Sza mo tu łach, w przy szłym ro ku bę dzie my
praw do po dob nie w Wolsz ty nie. Stu den ci mu -
szą wy ka zać się tam wie lo ma umie jęt no ścia -
mi; na wią zu ją współ pra cę ze spo łecz no ścia mi
lo kal ny mi, po zy sku ją spon so rów, w koń cu or -
ga ni zu ją czas dzie ciom – to dla wszyst kich
wspa nia łe do świad cze nie… Za da nia, któ re
sta wia wo lon ta riat, po zwa la ją tym mło dym lu -
dziom roz wi jać się, od kry wać wie le zdol no ści,
co do któ rych nie mie li na wet świa do mo ści.
Czę sto póź niej w do ro słym ży ciu prze no szą te
do świad cze nia na grunt pra cy za wo do wej. Or -
ga ni zu ją wo lon ta riat w swo ich szko łach.

to zna czy, że coś pa ni za sia ła…
I to kieł ku je. Tak my ślę, że je śli ktoś po łknął

bak cy la i do świad czył, ile za do wo le nia mo że
mu przy nieść wo lon ta riat, to prze no si swo je
do świad cze nia na grunt pra cy za wo do wej.
Z mo imi stu den ta mi je stem bar dzo bli sko.
Przez te wszyst kie la ta prze ży wałam ich suk -
ce sy i nie po wo dze nia. Z wie lo ma je stem w sta -
łym kon tak cie, ki bi cu ję w ży ciu pry wat nym.
Na wet jed nak gdy od cho dzą, to zo sta wia ją
w mo im ser cu trwa ły ślad. To są kon tak ty, któ -
re zo sta ną w mo jej pa mię ci na ca łe ży cie. z

Stowarzyszenie 
„pozytywnie

niespokojnych”
Na początku października odbył się w Karpaczu pierwszy

wspólny wyjazd szkoleniowo-integracyjny słuchaczy
i absolwentów wszystkich pięciu edycji MBA Zarządzanie

Szkołą Wyższą, prowadzonych przez UAM i UEP. 

G łów nym ce lem wy jaz du by ło
omó wie nie za sad or ga ni za cji
cy klicz nych spo tkań zwią za -

nych z pod no sze niem kwa li fi ka cji za -
rów no   ab sol wen tów jak i słu cha czy
MBA ZSW. Uczest ni cy wy jaz du zde cy -
do wa li o ko niecz no ści po wo ła nia sto wa -
rzy sze nia. Na ze bra niu za ło ży ciel skim
przy ję to je go sta tut i po wo ła no wła dze.
W skład za rzą du we szli: prof. Prze my -
sław Woj ta szek (pre zes), Ma ria Bu ziń ska
(czło nek), Be ata Hil de brandt (czło nek).
Prze wod ni czą cym Ko mi sji Re wi zyj nej
zo stał Ar tur Ra tajsz czak, a jej człon ka mi
Krzysz tof Ba siń ski oraz Ka ro li na Do ma -
gal ska -No wak. 

Głów ny mi ce la mi sto wa rzy sze nia
ma ją być m.in. utrzy my wa nie sta łej
wię zi ze szko ła mi wyż szy mi, oraz roz -
wi ja nie łącz no ści śro do wi ska uczel nia -
ne go. Sto wa rzy sze nie chce też wspie rać
dzia ła nia na rzecz roz wo ju na uki,
w szcze gól no ści przez pro mo wa nie
uczel ni. Człon ko wie sto wa rzy sze nia
de kla ru ją rów nież wspie ra nie ini cja tyw
uczel nia nych, za po zna wa nie się z bie -
żą cym ży ciem, pro ble ma mi i do rob -
kiem uczel ni oraz dzia ła nia na rzecz
in te gra cji ab sol wen tów MBA, aby pod -
trzy my wać wię zi ko le żeń skie.

Pierw sze go dnia wspól ne go wy jaz du
gru pie to wa rzy szył or kan Ksa we ry, wraz

z ob fi ty mi opa da mi desz czu, sil nym
wia trem, bu rza mi oraz… kil ko ma zwa -
lo ny mi drze wa mi (rów nież tuż przed sa -
mą ma ską sa mo cho du wio zą ce go na szą
gru pę). Osta tecz nie dro ga do Kar pa cza
trwa ła dwu krot nie dłu żej, niż zwy kle.
Spę dzo ne ra zem 4 dni po zwo li ły na bliż -
sze po zna nie a tak że in te gra cję słu cha -
czy róż nych edy cji MBA ZSW.
W pro gra mie spo tka nia zna la zły się
m.in. dys ku sja i pra ce or ga ni za cyj ne
zwią za ne z roz sze rza niem moż li wo ści
roz wo ju kom pe ten cji, a tak że szko le nie
„Uży cie gło su w sy tu acjach stre so wych”,
któ re po pro wa dzi ła Ewa Ko la nus.
Na spo tka niu pro wa dzo ne by ły dys ku -
sje o Na ro do wym Kon gre sie Na uki
i pro jek cie usta wy 2.0. 

Uczest ni cy zwie dzi li też oko li ce Kar -
pa cza i Szklar skiej Po rę by. Na stu dia
po dy plo mo we MBA ZSW tra fia ją zwy -
kle am bit ne, nie spo koj ne du chy, pro jek -
tan ci przy szło ści; lu dzie, któ rzy nie
po tra fią stać w miej scu – twier dzi ab -
sol went ka IV edy cji, pro rek tor UAM
prof. Bo gu mi ła Ka niew ska – są „po zy -
tyw nie nie spo koj ni”. I ta ka twór cza, dy -
na micz na at mos fe ra pa no wa ła też
w cza sie te go owoc ne go spo tka nia. 

organizatorzy: Agnieszka Brończyk,
maria Buzińska, sylwia cor, Dorota Pisula,
Artur ratajszczak, Przemysław wojtaszek
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yPod zna kiem kil ku waż nych dat i rocz nic roz po czę ła Fil -
har mo nia Po znań ska 71. se zon ar ty stycz ny. 70 lat te mu

(2. V 1947) za po cząt ko wa no Kon cer ty Tar go we. W ich 125. edy -
cji (6. X) w klam rze utwo rów Woj cie cha Ki la ra: Ora vy, Exo dus
i Vic to rii za brzmia ły: IV Sym fo nia na for te pian i or kie strę Ka ro -
la Szy ma now skie go oraz Te Deum An to ni na Dwo rza ka. Mi nę ło
bo wiem wła śnie 85 lat, gdy w Po zna niu (9. X 1932) – pod dy rek -
cją Grze go rza Fi tel ber ga i z udzia łem kom po zy to ra ja ko so li -
sty – od by ło się pra wy ko na nie pierw sze go dzie ła oraz mi ja 125
lat od da ty po wsta nia dru gie go. Te raz par tię for te pia no wą sym -
fo nii Szy ma now skie go z fil har mo ni ka mi po znań ski mi za grał Pe -
ter Ja blon ski, zna ny w świe cie ar ty sta z pol ski mi ko rze nia mi,
uro dzo ny w Szwe cji. Czte ro czę ścio wą, mo nu men tal ną kan ta tę
Dwo rza ka za śpie wał Chór Ope ry i Fil har mo nii Pod la skiej z so -
li sta mi Jo an ną Za wart ko (so pran) i To ma szem Wi ją (bas -ba ry -
ton), ko lej ny raz na es tra dzie au li UAM po twier dza jąc
zna ko mi tość ze spo łu, kie ro wa ne go przez Vio let tę Bie lec ką. Ca -
ło ścią dy ry go wał Ma rek Pi ja row ski, ko men to wał pro gram prof.
Da niel Go lia nek.

Przed kon cer tem przed sta wi cie le Fun da cji Roz wo ju Mia sta Po -
zna nia wrę czy li Le onar do wi Szy mań skie mu do rocz ną Na gro dę
im. Edwar da Ra czyń skie go za wie lo let nią i wszech stron ną dzia -
łal ność spo łecz ną.

yRi chard Egarr, bry tyj ski dy ry gent, kla we sy ni sta i pia ni -
sta – we wszyst kich tych trzech ro lach – był (13. X) bo ha -

te rem wie czo ru fil har mo ni ków, po świę co ne go pa mię ci
Chri sto phe ra Ho gwo oda, nie daw no zmar łe go wiel kie go mu zy -
ka i mu zy ko lo ga an giel skie go, przez kil ka se zo nów tak że I za gra -
nicz ne go dy ry gen ta go ścin ne go na szej or kie stry. Pro gram
kon cer tu sta no wił wy raź ny ukłon dla je go es te ty ki my śle nia
o mu zy ce. R. Egarr, na stęp ca Ho gwo oda w kie ro wa niu or kie strą
The Aca de my of An cient Mu sic, naj pierw od kla we sy nu po pro -
wa dził Su itę Hen ry Pur cel la z se mi -ope ry „Fa iry Qu een” (Kró lo -
wa wró żek), po tem ja ko so li sta i dy ry gent
za pre zen to wał XII Kon cert for te pia no wy W. A. Mo zar ta, na ko -
niec za dy ry go wał II Sym fo nią Ro ber ta Schu man na. A do wpro -
wa dze nia słow ne go Mar le ny Gna to wicz -Drob nik do dał jesz cze
tak że kil ka wła snych re flek sji i aneg dot o Pur cel lu.

y„Tan go, tan go, tan go…” – pod tak nie co dzien nym ty tu łem,
Fil har mo nia aż dwu krot nie za peł ni ła au lę me lo ma na mi.

W pią tek (20. X) na co ty go dnio wym spo tka niu i w so bo tę (21.
X) na 462. Kon cer cie Po znań skim. Po pu lar ny la ty no ski ta niec
od pew ne go cza su – awan sem spo łecz nym – zdo by wa tak że es -
tra dy kon cer to we. Na na szej nie po raz pierw szy za go ścił za spra -
wą dwóch Ar gen tyń czy ków: słyn ne go Asto ra Piaz zol li (1921
-1992) i co raz bar dziej zna ne go w świe cie 52-let nie go Mar ti -
na Pal me rie go. W urok mu zy ki pierw sze go wpro wa dził słu cha -
czy du et re we la cyj nych Wło chów: Ma rio Ste fa no Pie tro dar chi
(ban do ne on) i Lu ca Lu ci ni (gi ta ra), wspar ty po znań ską pa rą tan -
ce rzy – Mag da le ną Sa mo lik i Lesz kiem Sien nic kim. Po tem do łą -
czy li Chór Ka me ral ny UAM pod dyr. Krzysz to fa Szy dzi sza
i na stęp ni so li ści: skrzy pek Mar cin Her man, kon tra ba si sta Pa tryk
Pi ła sie wicz i so pra nist ka Ma rze na Mi cha łow ska, a przy for te pia -
nie usiadł sam Mar tin Pal me ri. I w tym wo kal no –in stru men tal -
nym wy ko na niu, za brzmia ło po raz pierw szy, de dy ko wa ne
uni wer sy tec kim ka me ra li stom i ich twór cy na 25-le cie dzia łal no -
ści je go „Lau da te pu eri na chór mie sza ny i tan go qu in tet”.

Dru gą od sło nę kon cer tów wy peł ni ła Mi sa z Bu enos Aires, opar -
ta na tra dy cyj nych 6 czę ściach sta łych mszy rzym sko -ka to lic kiej.
Mi sa Tan go – jak się zwy kło ją na zy wać – Mar tin Pal me ri skom -
po no wał w 1996 r. i dzi siaj jest naj słyn niej szym dzie łem te go ar ty -
sty, wy ko ny wa nym na obu pół ku lach. Wzbu dzi ło za chwyt tak że
pa pie ża Fran cisz ka. Chór Ka me ral ny UAM przy po mniał pre zen -
to wa ny już kie dyś utwór z so pra nist ką M. Mi cha łow ską, ban do ne -
oni stą M. S. Pie tro dar chim i z kom po zy to rem przy for te pia nie oraz
z or kie strą fil har mo ni ków pod dyr. Prze my sła wa Ney man na. 

Kon cer ty po prze dza ło cie ka we sło wo wpro wa dza ją ce i ob szer -
ny tekst w pro gra mie o hi sto rii tan ga oraz o ich twór cach współ -
cze snych, au tor stwa dr. Ja ku ba Ka sper skie go.

yLe d wie ostat ni słu cha cze Kon cer tu Po znań skie go wsta li
z krze seł (21. X), a już au la za peł ni ła się go ść mi Kon cer tu

Głów ne go 25-le cia Chó ru Ka me ral ne go UAM oraz je go twór cy
i do tąd dy ry gen ta, prof. Krzysz to fa Szy dzi sza. Wśród go ści obok
obec ne go rek to ra UAM prof. An drze ja Le sic kie go by li je go po -
przed ni cy, po cząw szy od prof. Ste fa na Jur gi, za któ re go ka den cji
ro dził się ten chór, któ ry bły ska wicz nie doj rze wał i swy mi umie -
jęt no ścia mi zdo by wał es tra dy kra jo we, a wkrót ce za gra nicz ne
z cza sem na wszyst kich pię ciu kon ty nen tach! 

Ju bi le uszo wy wie czór był więc nie tyl ko po pi sem kunsz tu obec -
ne go ze spo łu i je go so li stów, zna ko mi cie wy czu wa ją cych puls ży -
cia es tra do we go XXI wie ku, lecz też oka zją do wspo mnień
i oso bi stych re flek sji śpie wa ków, utrwa lo nych na fil mie Mar ci -
na Ja nusz kie wi cza. „Mu zycz ny cock ta il” pierw szej czę ści przy po -
mniał kil ka pol skich i ob cych prze bo jów chó ru, wśród nich
in sce ni za cję Te re sy No wak „Pta sie go ra dia” P. Sa la be ra i B. Sa wic -
kiej -Stę piń skiej do słów J. Tu wi ma oraz – wy ko na ny ra zem ze
spo rą gro ma dą b. śpie wa ków – słyn ny Song Cha sydz ki Gi la Al -
de my. Po prze rwie kró lo wa ła mu zy ka Piaz zol li i Pal me rie go
w ryt mie tan ga (na tu ral nie łącz nie z je go utwo rem -de dy ka cją),
a dłu gi wie czór 25-le cia za mknę ło – znów wspól nie za śpie wa -
ne – Cre do z Mi sa Tan go. Za po wia da li (z hu mo rem i wdzię kiem)
Ewa Jar ma kow ska -Ko la nus i Grze gorz Si kor ski. 

yNaj star si słu cha cze mu zy ki nie pa mię ta ją, kie dy ostat ni raz
opusz cza li au lę z t a k i m ba ga żem wra żeń jak (27. X)

po spo tka niu z Pret ty Yen de. 32-let nia so pra nist ka, uro dzo -
na na głę bo kiej pro win cji RPA, ab sol went ka w 2011 r. Aka de mii
Mło dych Ar ty stów przy me dio lań skiej La Sca li, od kil ku se zo -
nów – omal dzień po dniu – zdo by wa naj więk sze sce ny i es tra dy
eu ro pej skie, a w ubr. trzy krot nie po ja wi ła się w tzw. gwiaz dor skich
ro lach ope ro wych w no wo jor skiej MET. Po dro dze wy gra ła kil ka
kon kur sów mię dzy na ro do wych, a dwa dni po po znań skim i za -
ra zem pol skim de biu cie, ode bra ła w Ham bur gu pre sti żo wą na -
gro dę nie miec kiej te le wi zji „Echo Klas sik”. Na kon cert
u nas – z fe no me nal nie te go dnia gra ją cy mi fil har mo ni ka mi
pod ba tu tą Łu ka sza Bo ro wi cza – Pret ty Yen de przy go to wa ła aż
sześć (!) wiel kich arii z oper Gio achi no Ros si nie go, Vin cen zo Bel -
li nie go, Ju le sa Mas se ne ta i Ga eta no Do ni zet tie go (dwie), a słyn ną
fi na ło wą sce ną z „Łu cji z Lam mer mo or” do pro wa dzi ła do ze ni tu
en tu zjazm pu blicz no ści. Po ru szo na nim ar tyst ka od wdzię czy ła się
jesz cze jed ną, efek tow ną arią Gia co mo Mey er be era z ope ry „Di -
no rah”. Wie czór, któ ry na dłu go po zo sta nie w pa mię ci ko men to -
wał Ja cek Mar czyń ski, au tor „Pry wat ne go al fa be tu
śpie wa ków” – książ ki, w któ rej m.in. za warł zgo ła fil mo wą opo -
wieść o nie sa mo wi tej ka rie rze afry kań skiej ar tyst ki. (rp)

AU  L A  ko n  c e r  to  wA
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Po stać Bro ni sła wa Grąb czew skie go, sto sun ko wo sła -
bo zna na w Pol sce, od lat bu dzi ży we za in te re so wa -
nie, zwłasz cza wśród ba da czy z Ro sji i Wiel kiej

Bry ta nii. Z pew no ścią wy ni ka to z pierw szo pla no wej ro li,
ja ką Grąb czew ski od gry wał w cza sach „Wiel kiej Gry”, czy li
im pe rial nej roz gryw ki po mię dzy ty mi pań stwa mi o wpły -
wy w Azji Cen tral nej. Po lak w służ bie car skiej na le żał jed -
nak przede wszyst kim do czo łów ki naj po pu lar niej szych
na świe cie po dróż ni ków, a o je go po czy na niach na bie żą co
roz pi sy wa ły się naj bar dziej opi nio twór cze ga ze ty i fa cho -
we cza so pi sma geo gra ficz ne prze ło mu XIX/XX wie ku. 

Sam w tam tym okre sie pu bli ko wał nie wie le, ale pod czas
swo ich wy praw pro wa dził bar dzo skru pu lat nie dzien ni ki
po dróż ne. Naj waż niej szy i naj ob szer niej szy z dzien ni ków,
opi su ją cych eks pe dy cję z lat 1889-1890 za gi nął, choć je go
ko pia zde po no wa na zo sta ła w ar chi wum Ro syj skie go To -
wa rzy stwa Geo gra ficz ne go w Pe ters bur gu. Ro sja nie przez
dzie się cio le cia trzy ma li do ku ment „pod klu czem” i tyl ko
raz, w 1962 ro ku za pre zen to wa li go prof. Mie czy sła wo wi
Fle sza ro wi z po znań skiej Wyż szej Szko ły Eko no micz nej.
Pol ski ba dacz za ape lo wał wów czas o prze tłu ma cze nie i wy -
da nie dzien ni ka: „Nie ma my bo wiem w hi sto rii na sze go
po dróż nic twa XIX w. wie lu po sta ci na mia rę Grąb czew -
skie go, a jesz cze mniej ma my do ku men tów w ro dza ju je go
dzien ni ków, aby śmy mo gli so bie po zwo lić na po zo sta wie -
nie ich w rę ko pi sie”. 

W 2014 ro ku za wią za ła się in ter dy scy pli nar na gru pa
ba daw cza z UAM i po znań skie go Uni wer sy te tu Ar ty stycz -
ne go, któ ra pod ję ła ba da nia nad spu ści zną Grąb czew skie -
go. W jej skład we szli: prof. Waw rzy niec
Po piel -Mach nic ki, prof. Kon stan cja Ple ska czyń ska, dr
Adam Ple ska czyń ski oraz prof. Wie sław Ol szew ski. Głów -

nym ce lem pro jek tu by ło prze tłu ma cze nie dzien ni ka
na ję zyk pol ski, opa trze nie go ko men ta rzem na uko wym
oraz wy da nie w ten spo sób opra co wa ne go źró dła w ję zy -
ku pol skim i ro syj skim.

Naj trud niej szym za da niem by ło po zy ska nie ko pii dzien -
ni ka z ro syj skie go ar chi wum, a tak że wszel kich in nych do -
ku men tów źró dło wych do ty czą cych Grąb czew skie go, któ re
mo gły się tam znaj do wać, ale dzię ki przy chyl no ści Ro syj -
skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne go uda ło się otrzy mać
do sko pio wa nia bo ga ty ma te riał źró dło wy. Po dob ne pró by
pod ję te wcze śniej przez ba da czy z Wiel kiej Bry ta nii, Włoch
i Fran cji za koń czy ły się fia skiem. Po znań skim ba da czom
udo stęp nio no li czą cą po nad 900 stron rę ko pi śmien ną ko -
pię dzien ni ka, 103 od bit ki z ory gi nal nych fo to gra fii wy ko -
na nych przez po dróż ni ka na szkla nych płyt kach pod czas
eks pe dy cji oraz kom plet map, li stów i in nych do ku men tów
zwią za nych w wy pra wą. 

Pod czas ba dań w Ro sji uda ło się do ko nać cie ka we go od -
kry cia. Oka za ło się, że w ar chi wum Mi ni ster stwa Spraw Za -
gra nicz nych w Mo skwie znaj du je się dru gi rę ko pis, nie mal
iden tycz ny z do ku men tem z Pe ters bur ga. Ko pia frag men -
tu te go rę ko pi su zo sta ła prze ka za na pol skim ba da czom,
któ rzy pod da li ją ba da niom gra fo lo gicz nym. Prze pro wa -
dzo na eks per ty za jed no znacz nie do wio dła, że uzna wa ny
za za gi nio ny, ory gi nal ny dzien nik Grąb czew skie go z je go
eks pe dy cji w la tach 1889-1890 prze cho wy wa ny jest w ar -
chi wum MSZ w Mo skwie.

Opu bli ko wa nie dzien ni ka Grąb czew skie go otwie ra no -
we moż li wo ści ba daw cze w wie lu dys cy pli nach na uko wych.
Czy nio ne bę dą rów nież sta ra nia, że by ta książ ka zo sta ła
prze tłu ma czo na na ję zyk an giel ski.

Adam Ple ska czyń ski

Po dró że już od kry te
W październiku w Wydawnictwie Naukowym UAM pojawiły się dwie interesujące publikacje – 
efekt 3-letniego grantu badawczego NCN. To książka „Podróże nieodkryte”. Dziennik ekspedycji

Bronisława Grąbczewskiego 1889-1890 jako świadectwo historii i element dziedzictwa kulturowego,
która ukazała się także w wersji rosyjskiej. 
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